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MEDIEINFORMATION 2021
UDGIVER
Dansk Gas Forening
Dr. Neergaards Vej 5B, DK-2970 Hørsholm
MÅLGRUPPE
Gasenergi distribueres i et oplag på 3500 til
alle medlemmer af Dansk Gas Forening og til
øvrige nøglepersoner, virksomheder, organisationer og myndigheder inden for gassektoren i
Danmark.
Bladet kan læses frit på www. gasenergi.dk
Gasenergis læsere omfatter således:
• Ledelse og ansatte i gasselskaber
• Alle VVS-installatører, smede og gasmestre,
der er godkendt til gasinstallationer
• Større industrielle gasforbrugere
• Naturgasfyrede fjern- og kraftvarmeværker
• Rådgivere og forskningsinstitutter
• Alle kommunale tekniske forvaltninger og
øvrige relevante myndigheder
• Relevante uddannelsesinstitutioner
• Leverandører til gassektoren
• Aktører i biogasbranchen
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ANNONCESALG
Rosendahls Mediaservice
Niels Hass
nh@rosendahls.dk
Vandtårnsvej 83A, DK-2860 Søborg
tlf.: +45 76 10 11 56
www.rosendahls-mediaservice.dk
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ANNONCEPRISER
Til kant 1/1:
210 x 297 mm
+ 3 mm ekstra til
beskæring

1/1

1/1:

PRISER
Alle priser er excl. moms.
Særplacering tillægges 10 %.
RABATTER
2 indrykninger.................... 5 %
4 indrykninger.................... 10 %

175 x 252 mm
1/1 side til kant

kr. 10.890

1/1 side (173 x 252)

kr. 10.890

Opslag (372 x 252)

kr. 20.140
Bagside til kant:
150 x 297 mm
+ 3 mm ekstra til
beskæring

REDAKTION
Matilde Fenger Flindt (ansh. redaktør)
Telefon: +45 2467 8459
E-mail: maf@dgc.dk

kr. 11.200

Bagside til kant

TRYK
Rosendahls a/s

1/2 bredformat:
175 x 124 mm

1/2

FORMAT OG FARVER
A4 format (210 x 297 mm)
Trykkes i 4 farver (CMYK)

1/2
1/2 højformat:
85 x 252 mm

ANNONCE-DEADLINE OG UDGIVELSE
Blad nr.

Annonce-deadline

Udkommer

kr. 6.885

1/2 side

Tema

01-2021

05.02.

17.03.

Gas og klimaomstilling

02-2021

29.04.

07.06.

Gassens rolle i energisystemet

03-2021

28.08.

27.09.

Brint og power to-X

04-2021

29.10.

07.12.

Gas i industrien

1/4

1/4

Gastekniske Dage: 21.-22. september 2021 Hotel Legoland, Billund
Årets Gastekniske Dage: 28. januar 2021, København
De trykte udgaver suppleres ca. 10 gange årligt med nyhedsbreve.
GASenergi vil forsat udkomme i 2021 i en digital version (epaper) men nu med mulighed for upload af jeres annonce
på denne digitale platform med link til egen hjemmeside for en pris på kun kr. 1.200,- excl. moms pr. udgave.
Ved køb af 4 x 1/1 sider vil virksomheden blive profileret med LOGO og som sponsor på side 3 i magasinet GASenergi.
For trykfejl, forkerte størrelser etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes reduktion efter Rosendahls
Mediaservices skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens indrykningspris.
Reklamationer skal være Rosendahls Mediaservice i hænde senest 5 dage efter bladets udgivelse.
Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at Rosendahls Mediaservice modtager reklamation, ydes eventuel
dekort kun for første indrykning.
Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Rosendahls Mediaservice eller magasinet for eventuelle følger af fejlagtig,
forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer.
Annullering: Skriftlig annullering af bestilt annonce må være Rosendahls Mediaservice i hænde senest 1 uge før deadline.

1/4 bredformat:
175 x 60 mm

1/4 højformat:
85 x 124 mm

1/4 side høj (85 x 124)

kr. 3.980

1/4 side bred (173 x 60)

kr. 3.980

Formaterne er angivet i bredde
x højde. Alle priserne er ekskl.
moms og baseret på færdigt
materiale. Særplacering: +10 %
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