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Udgivelser 2009
Nr.

Udgivelsesdato

Annoncedeadline

1

30. januar

8. januar

Miljø og fødevareproduktion
Arbejdsmiljø og eksternt miljø (spildevand, CO2–udslip mv.)
Fødevareanalyser og laboratorieudstyr

2

25. februar

2. februar

Procesudstyr og produktionsmaskiner
Messe: Anuga FoodTec, 10.-13. marts, Köln
Køleteknik – herunder køle/fryseudstyr
Messe: Danske Køledage, 12.-13. marts, Odense

3

25. marts

3. marts

Levnedsmiddelhygiejne og -mikrobiologi
Produktions-IT

4

29. april

1. april

5

25. maj

30. april

Fødevaresikkerhed, HACCP, kvalitetsstyring, certificering
Pakkemaskiner og emballagematerialer

6

10. juni

13. maj

Procesudstyr og produktionsmaskiner
- herunder fødevarepumper
Automation i fødevareindustrien

7/8

18. august

19. juni

Messe: Hi Industri, 1.-4. september,
Messecenter Herning
Procesudstyr og produktionsmaskiner herunder pumper,
ventiler, akutatorer, sensorer m.v.
Messe: World Fishing Exhibition,
VIGO 2009, 16.-19. September
Produktion af fersk fisk og fiskeprodukter

9

10. oktober

18. september

10

4. november

13. oktober

Vand
Messe: VandTek 09,
11.-14. november, Odense Congres Center
Ingredienser og tilsætningsstoffer
Messe: Food Ingredients Europe,
17.-19. november, Frankfurt
Messe: Landsmejeriudstillingen, 10.-11. november,
Messecenter Herning

11

25. november

3. november

Fødevareanalyser og laboratorieudstyr
Proceskontrol og -styring

12

16. december

24. november

Med forbehold for ændringer. Listen opdateres løbende.

Tema

Ingredienser og tilsætningsstoffer
Innovation og produktudvikling

Pakkemaskiner og emballagematerialer
Messe: Scanpack, 20.-23. oktober, Göteborg
Produktionshygiejne

Sporbarhed i fødevareproduktionen
Innovation og produktudvikling
Året der gik
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Redaktionel målsætning:
Plus Proces er et uafhængigt fagblad, der bringer seriøs information om udvikling og tendenser i
levnedsmiddelindustrien. Distribueres frit og i abonnement til industri, laboratorier og medarbejdere i
fødevareindustrien.

7 gode grunde til at vælge "Plus Proces":

1

Plus Proces dækker hele den danske fødevareindustri, herunder mejerier, slagterier,
kødforædlingsvirksomheder, bryggerier m.fl.

2

Plus Proces henvender sig til beslutningstagere og ledende medarbejder i fødevareindustrien med en
fødevareteknologisk uddannelse. Det drejer sig typisk om produktionschefer, driftschefer, kvalitetschefer,
laboratoriechefer, produktudviklingschefer, IT-chefer og indkøbschefer, der har kompetence og myndighed til at
træffe tekniske beslutninger.

3

Plus Proces hviler på følgende tre grundstene:
- Procesudstyr til industriel forarbejdning og pakning af fødevarer
- Laboratorieudstyr og -analyser til laboratoriemæssige undersøgelser af fødevarer
- Ingredienser og additiver

4

De bærende artikler er baseret på et ikke-kommercielt grundlag. Disse artikler er skrevet af velrespekterede
fagfolk, og artiklerne er skræddersyet til den danske fødevareindustri

5

Målet med artiklerne er at formidle viden, der kan forbedre fødevareindustriens konkurrenceevne ved
optimering af fremstillingsprocesserne og de producerede fødevarers kvalitet

6

I hvert nummer bringes de seneste produktnyheder af interesse for den danske fødevareindustri

7

Plus Proces er det største fødevareindustri-fagblad i Danmark. Oplaget er på ca. 6000 eks.

Oplagsinformationer
Målgruppe:

Bladets målgruppe er de tekniske beslutningstagere
i den danske fødevareindustri og dens
samarbejdspartnere.
Bladets oplag er på 5.400 - hvilket betyder, at Plus
Proces er Danmarks største fagblad til
fødevareindustrien.
Detailoplysninger om oplagets fordeling på de enkelte brancher kan fås ved
henvendelse til Heidi Nielsen på tlf. 43 24 26 56, hn@techmedia.dk

Bladprofil
PLUS PROCES Danmarks største Fødevareblad
- målrettet information til den danske fødevareindustri
Formålet med Plus Proces er at servicere den danske fødevareindustri med oplysninger - primært
om, hvordan industrien optimerer indtjeningen og forbedrer konkurrenceevnen.
Det sker ved hjælp af anvendelsesorienterede tekniske artikler, hvis indhold er af typen "need to
know" fremfor "nice to know".
Målgruppen er ledende medarbejdere og ansatte i den danske fødevareindustri inden for produktion,
laboratoriekontrol, produktudvikling, kvalitetsstyring, rengøring, vedligehold og IT.
De primære læsere er således produktionschefer, laboratoriechefer, kvalitetschefer, miljøchefer,
produktudviklingschefer, IT-chefer og indkøbere.
Bladets fokus afspejles også tydeligt af dets temaer og faste sektioner, der står nedenfor i tilfældig
rækkefølge:
- Produktudvikling
- Rengøring og hygiejne
- Informationsteknologi
- Fødevareanalyser og udstyr til laboratoriet
- Ingredienser og råvarer
- Emballager til fødevarer og pakketeknologi
- Procesudstyr
- Miljø og fødevareproduktion
- Kvalitetsstyring og proceskontrol
- Uddannelse og fødevareforskning
- Fødevaresikkerhed
- Køling og frysning af fødevarer
- Messer og konferencer for fødevareindustrien
- Branchespecifikke nyheder
- Omtaler af produkter og services indenfor disse emner
Bladets opgave er således at formidle vigtig og nyttig teknisk viden, der kan styrke den danske
fødevareindustri i en tid, der er stærkt konkurrencepræget både på de nationale og internationaler
markeder.

PLUS PROCES – fødevarebladet med Danmarks største oplag!

Priser
Annonceformat og priser (Gældende til 31.12.2009):
Format

Høj x Bred (mm)

1/1 side

265 x 185

20.700

21.900

24.300

1/2 side høj

265 x 90

13.100

14.300

16.700

1/2 side bred

130 x 185

13.100

14.300

16.700

1/4 side

130 x 90

7.600

8.800

11.200

Dobbeltside

265 x 390

35.600

36.800

39.200

-

-

24.500

Bagside

297 x 150 + 3 mm til
beskæring på alle 4 sider.

Øvrige priser:

Tekstside, pr. mm

kr. 31,25

Til kant

+ 10%

Særplacering

+ 15%

Farve: Pr. farve pr. side

kr. 1.200

4-farve

kr. 3.600

Indstik

Rekvirér tilbud

Swiflet annonce på nettet pr. udgave,
pr. modul 140 x 30 pixel

Kr. 2.997

Stillingsannonce på nettet pr. måned

Kr. 2.900

Stillingsannonce på nettet, når den er i magasinet

Kr. 1.400

Leverandøroversigt
1. optagelse pr. udgave

kr. 265

Øvrige optagelser pr. stk. pr. udgave

kr. 185

Ekstra linier pr. stk. pr. udgave

kr. 55

Farvelogo pr. stk. pr. udgave

kr. 210

Aktive links pr. stk. pr. udgave

kr. 10

Internet logo med aktivt link til hjemmeside pr. udgave

kr. 45

Vedr. optagelse i leverandøroversigten kontakt venligst Heidi Thode
på tlf. 43 24 26 62, ht@techmedia.dk

Sort

+ 1 farve

4 farver

Rabatter:
Gentagelsesrabat:

Omsætningsrabat:

3 indrykninger

- 5 % Ved kr. 50.000

-5%

6 indrykninger

- 10 % Ved kr. 100.000

- 10 %

11 indrykninger

- 15 % Ved kr. 150.000

- 15 %

Ved kr. 200.000

- 20 %

Ved kr. 250.000

- 25 %

Omsætnings-/mængde- eller gentagelsesrabat opnås, uanset hvilke TechMedia-blade annoncer indrykkes i.
Gælder dog ikke leverandørregister

Godtgørelse:
Af annoncer: 5%. Af farver: 5%. Forudsat færdigt materiale iht. Tekniske data.

Annonce-annulleringsfrist:

30 dage før udgivelsesdato.
Gælder dog ikke leverandørregister

Annoncepriser er excl. moms og udgifter til færdiggørelse af annoncemateriale (sats, repro m.m.).
Der tages forbehold for trykfejl og pris- og afgiftsændringer.
Rev. 09-01-2009

Banner:
Bannerannoncering på nettet er lidt ligesom at skyde med haglgevær - du rammer en bred flade af læsere. Hos os kan
du ramme mere præcist, fordi al information på vores sider henvender sig til afgrænsede grupper af læsere, der har
specielle interesser.
Vi kan hjælpe dig med at komme i kontakt med et hvilket som helst segment indenfor de tekniske områder i Danmark.
Som noget nyt kan vi tilbyde dig pakker af bannere placeret på forskellige sider. Måske vil du gerne ligge på sider med
udvalgte artikler fra vores blade, måske vil du gerne prøve at komme i kontakt med et nyt kundesegment, som ser nogle
typer af vores over 100 videofilm. Valget er dit, og vi kan sammenstykke den helt rigtige løsning.
Priserne starter ved kr. 999,- pr. måned (i minimum fire måneder), og vi kan hjælpe dig med at konstruere banneret, der
skaber trafik til din hjemmeside.

Tekniske data
Trykinformationer:
Format

A4

Trykteknik

Offset, Europa-skalaen

Papirkvalitet

100 g Profimago

Annoncemateriale:
Sort/hvid

Positiv film, spejlvendt hindeside

4-farver

Positiv film, spejlvendt hindeside (CMYK)

Staffagefarve

Skal produceres i 4-farve separationer (CMYK)

Raster

60 linier/cm

Antal spalter

4

Spaltehøjde

265 mm

Spaltebredde

43 mm

Spaltemellemrum

4,5 mm

Tryk til kant

B 216 x H 303 mm inkl. beskæring

Indstiksformat

Max. 205 x 292 mm

Elektronisk annoncemateriale:
Vi arbejder i Windowsmiljø med følgende
værktøjer:

InDesign, PhotoShop, Illustrator

Anvendte skrifter

Adobe PS

Vi kan modtage

Illustrator eps med tekst inkluderet
Højtopløselig PDF fil (300 dpi)
TIFF, JPG

Hvis De har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, kan De kontakte:
Tonni Schrøder, telefon 43 24 26 88, e-mail: ts@techmedia.dk

