...............
10 gode grunde til at vælge "Installations Nyt":
1

Installations Nyt er den vigtigste kilde for el-installatører samt rådgivende og projekterende ingeniører og firmaer
inden for el-installationsområdet til brancherelevante aktuelle nyheder, dybdegående artikler om nye teknologier
og produkter inden for installationsmateriel, måleudstyr, værktøj og maskiner.

2

Installations Nyt er bl.a. skrevet for, og læses af, el-installatører samt rådgivende- og projekterende
virksomheder inden for el-installation.

3

Installations Nyt beskriver i letforståeligt sprog nye teknologier, produkter samt love og bestemmelser fra
myndighederne, der har interesse for installationsbranchen.

4

Hvert nummer af Installations Nyt har et aktuelt tema, der giver læseren den nyeste viden om installationsfagets
aktuelle områder.

5

Der er artikler om den praktiske udførelse af installationer i Installations Nyt samt omtaler af beklædning,
værktøj, instrumenter og varevogne.

6

Installations Nyt bringer hyppigt artikler om belysning, der beskriver ny teknologi samt nye produkter og deres
anvendelse.

7

Eksterne specialister bidrager med artikler, der går i dybden og kommer rundt i alle hjørner.

8

Installations Nyt deltager i nationale og internationale messer og bringer udførlig omtale både før og efter
messerne og bringer løbende en oversigt over messer og udstillinger, så el-branchen kan planlægge deltagelse
i god tid.

9

Installations Nyt udgives af TechMedia A/S, der er et af de største tekniske forlag i Norden.
En entusiastisk medarbejderstab er med til at sikre en høj kvalitet af magasinet.

10

Installations Nyt tiltrækker både mindre og større annoncører, der gennem bladet når en målrettet gruppe.

Installations Nyt’s Leverandørregister
Firmaregister
Firmaregistret er en alfabetisk oversigt over danske leverandører med angivelse af adresser, telefon- og faxnumre.
Optagelse af firmanavn, adresse, telefon- og faxnummer, e-mail samt homepage er uden beregning. Dog max. 7 linier.
Foruden den gratis optagelse kan du få bragt supplerende oplysninger, f.eks. firmaets filialer, produkter og specialer.
Du kan også udnytte genkendelsesværdien med jeres firmas logo, som efter eget valg kan venstrestilles, centreres
eller højrestilles. Optagelse med logo og/eller supplerende oplysninger forsynes med stregramme.

Agenturregister
Agenturregistret er en alfabetisk oversigt over udenlandske firmaer repræsenteret i Danmark. Under de firmaer du
repræsenterer, nævnes firmanavn, telefonnummer samt homepage. Mange virksomheder har ofte brug for kontakt
med leverandører af importerede produkter, der kun kendes på producentens navn. Men hvem repræsenterer et
bestemt udenlandsk firma i Danmark?
Du har mulighed for at få logo med i dette register.

Produktregister
Produktregistret er en alfabetisk oversigt med et sortiment på brancherelevante produkter. Under hvert af jeres
produkter nævnes firmanavn, efterfulgt af telefonnummer samt homepage. Dette register er det mest benyttede,
da det giver brugerne et hurtigt overblik over de leverandører, der findes til bestemte produkter.

Yderligere informationer:
Hvis De har spørgsmål eller ønsker optagelse, kan De kontakte:
Heidi Thode på tlf. 43 24 26 62 eller ht@techmedia.dk

