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Eksplosionssikke
r
RVS-separator på
Drupa
Kongskilde, Zünd
, Grakom, Dansk

Totalløsning til
emballering
af dentale produkte
r

Flexo Forum, Festo

, HSA Systems og

meget mere

● ”56 procent deltager alene eller sammen med andre
i virksomhedens beslutninger om køb af emballage,
maskiner eller lignede”

● ”98 procent synes, PackMarkedet er et troværdigt
eller meget troværdigt medie”

Få dine kunders
opmærksomhed

Udgivelser & temaer 2 0 1 7
NR. 1 – 22. FEBRUAR UGE 8

NR. 5 – 18. SEPTEMBER UGE 38

Deadline 31. januar

Deadline 18. august

• Digital tryk og print
• Etiketter og mærkning
• Robotteknologi

• Messe: Labelexpo 2017, Bruxelles
• Messe: hi 2017, Herning
• Messe: Anuga, Köln
• Digital tryk og print
• Robotteknologi
• Plastemballage

NR. 2 – 24. MARTS UGE 12
Deadline 1. marts

• Plastemballage
• Pakke og fyldemaskiner
• Lager og logistik
• Fødevareemballage

NR. 3 – 24. APRIL UGE 17
Deadline 29. marts

• Messe: Interpack 2017, Düsseldorf
• Karton- og bølgepapemballage
• Etiketter og mærkning
• Farmaceutisk emballage

NR. 6 – 20. OKTOBER UGE 42
Deadline 28. september

• Etiketter og mærkning
• Pakke og fyldemaskiner
• Lager og logistik
• Fødevareemballage
NR. 7 – 15. NOVEMBER UGE 46
Deadline 25. oktober

• Karton- og bølgepapemballage
• Palletering
• Tryk og forædling
• Farmaceutisk emballage

NR. 4 – 21. JUNI UGE 25
Deadline 24. maj

• Palletering
• Tryk og forædling
• Transportemballage
• Fødevareemballage

NR. 8 – 13. DECEMBER UGE 50
Deadline 22. november

a
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• Skandinavisk specialudgave
(udkommer i Danmark og Sverige)

• Etiketter og mærkning
• Transportemballage
• Fødevareemballage
advertorial

Nye turn-key løsn
inger fra HSA Syst
ems
HSA Systems fik under
interpack
ck 2014
messen besøg af HP
Specialty Printing Systems. Printog verificering
ingssløsningen blev demonstrer
et af HSA’s
indiske forhandler,
Condot Systems.
ems.
Fra venstre ses Annette
Friskopp,
p,
General Manager (HP
SPS), Jigish
h
Chiniwala, Condot
Systems, Gavin
in
Zau, direktør for WW
Sales (HP SPS)
PS)
og Mukesh Patel, Condot
systems.
s.

Få en advertorial i PackMarkedet
Få din egen side i PackMarkedet. Her kan du bringe nyt om
jeres produkter og løsninger.

Det er en kæmpe
fordel i dee
komplicerede printog veririficeringsoperation
er, som
virksomheder i dag
efterspørger til både
foldede og
flade æsker, blister,
poser og
g
anden emballag
e.

Det hele i samme

Vores journalister hjælper gerne med at skrive, så du får det
helt rigtige budskab frem.
Teksten kan efterfølgende frit bruges i din egen markedsføring, men vil også blive bragt på PackM.dk og på erhvervsportalen UgensErhverv.dk.
Kontakt:
Preben Reinholdt Andersen i dag på tlf. 46 93 66 14.

”kasse””

HSA Systems er i
forvejen
førende producen
t af industriielt inkjet-udstyr.
Firmaet blev
v
grundlagt i Danmark
i 1993,
og deres kerneyde
lse er at
udvikle og producer
e højt-opHSA Systems viste
løselige inkjet-pri
ntere samt
på interpack 2014
en
messen nytænkning
lang række andre
cering: Et lille kamera
produktil print og veriﬁog et særligt forbind
ter inden for kodning,
elsespanel er løsning
mærkarbejdet både brugerv
ning og kommerc
en, der gør
enligt og sikkert
iel print.
- Vi har udviklet inkjet
Af Jacob Kestner,
udstyr i knap 20
jk@odsgard.dk
år. Det være
ger og som stand-alo
ne-løs- ved HSA
sig alt fra små kontrolle
Systems seneste
ninger.
re til
MÆRKNING På
løs- store komplett
interpac
ning, som især henvend
e integrerede
De senere år har
2014 messen i Düsseldo k
er
HSA
løsninger. Så vi har
sig til medicinalrf
Systems fokusere
mange års
og fødevaudstillede HSA
t på at
opsparet erfaring
Systems forreindustrien, men
at bygge på,
udvikle nøglefær
skellige løsninge
bestemt
dige løsnin- også
når vi nu går ud med
r, både til
til emballageindustr
ger, der lever op
vore nyeden traditionelle
til de krav og
iste integrerede og
emballaen generelt, er, at
nøglefær
udfordringer i form
der er tale
geindustri, men
af mere
ge løsninger til forpakni diogså særom en løsning, hvor
og
mere
ngsrestriktiv
lige løsninger til
printer,
e regulaindustrien. Det giver
medicivision-kamera og
tiver, som virksomh
en kæmmaskinsty- pe
nal- og fødevare
ederfordel kun at have
industrien.
ring sammenkøres
ne er underlagt,
én konAlle systemerne
og styres
når det gæltroller – det hele
kan leveres der
fra én og samme
er så at sige i
kodning og mærking
kontroller.
som både færdige
samme kasse, så
af
løsninDerved bliver HSA
tingene pasderes produkter.
Systems
Det særlige
ser på forhånd sammen
herre over hele dataflow
, siger
et.
Jesper Hyldager,
partner i HSA
HSA Systems
Systems, som PackMark
edet
HSA Systems har
møder på en yderst
tre afdelinger i Danmar
travl mesk. I
port samt en del af
sedag under interpack
produktionen. I Skovlun Odense varetages salg og sup2014.

wareudvikling, mens
de
virksomhedens særlige foregår elektronik- og softAalborg. Derudover
vision-afdeling befinde
har HSA Systems
r sig i
salgskontorer i Frankrig
og Tyskland.
www.hsasystems.com

’Det skal være enkelt
- både for installatøren og den daglig
e bruger af maskin
en’
-

vi også et bredt udvalg
af
Xaar-baserede printere
og et
omfattende udvalg
af tilbehør til kodning og
mærkning
og til kommerciel
print, fortæller Jesper Hyldager
.

Print fra HSA Systems
på
pharma-æsker.

blækken. HP SPS
har udviklet en ny solventb
aseret blæk,
HP2580, der hæfter
på svære,
glatte og u-porøse
overflader. HSA Systems
hjælper HP
SPS med at teste
nye blækmaskiner til forpakni
ker, og derfor var
ngsinHP besøger HSA Systems
HP ekstra
rancerne for printet.
dustrien – også medicina
Det er alt Midt
interesserede i at
lini
min
se,
sammen
snak
hvilke
med
rettighedsstyret
dustrien, som vi
Jesper
resultater blækken
og
altid har haft logget,
Hyldager får HSA
viste, når
så risiko for misbrug
Systems
høj fokus på. Vi har
den blev brugt i
viden og
besøg af HP Specialty
et produktieller utilsigtede hændelse
kapacitet til at levere
onslignende miljø,
r
nøglePrinting Systems
minimeres.
som HSA
(SPS), som
færdige løsninger
demonstrerer på
, så vi vil nu
er den afdeling af
standen. Og
HP, som
til at fokusere endnu
resultatet er imponer
mere på
HSA Systems arbejder
Print i det uendelig
ende.
medicinalindustri
same–
På små HSA tyggegum
en og her
men med. HSA Systems
stort set
miblitilbyde hele maskiner
sterpakker, designet
med
udvikler
hardware og softDe fleste af maskine
særligt
veltænkte integrere
rne på
til demonstration
de løsnin- standen
ware til deres helt
på intervar udstyret med
egne pringer inklusive visionssy
pack 2014, efterlade
stetere og controlle
de nye HSAJET Premium
r HP2580
re baseremer, siger Jesper
blækken et flot sort
Hyldager.
de på HP’s teknolog
printhov
print,
eder, der udmærk
i. Men
- Vi benytter os af
der tørrer med det
er
et I/O
et næsten ligeså
sig ved at kunne
samme og
vigtigt eleLVDS forbindelsespanel
sættes samsom
bliver
ment
som
siddende
i printteknologien
men stort set uendelig
permaet samlingspunkt
er
t. Der
nent.
for enheanvendes kun ét
derne, der styres
kabel per 4
fra én monisammensatte penne,
tor. Det skal være
hvilket
enkelt for
giver et minimal
både installatøren
t antal kabog de dagler, da både strøm
lige brugere af maskinen
og data går
at
gennem samme
ændre på opsætnin
kabel.
gen eller
PrintstaPå en stor vertikal
foretage tilretning
ruler af printion til
le-til-rulle maskine
tet, siger Jesper Hyldager
demonpharma.
strerede HSA Systems
- Hvis det ikke er
fx 2 x
løsning.
nemt, så
8’’ print, hvor to
bliver virksomheden
sammennødt
byggede 8-pens
til at benytte specialud
NYHED:
Premium
danhoveder printer
net personale til
på forsiden
at betjene
af papiret og yderliger
maskinen, og det
e to
er dyrt. Så
8-pens
printhoveder på
det skal være noget,
baghvor alle
siden af papiret.
kan være med, siger
Jesper
- Vi er i dag HewlettHyldager. Med vores
løsning
Packards største
er det utroligt nemt
uafhængifor opera- ge partner
tøren at vælge mellem
i Europa inden
printfor industriel printtekn
skabeloner, tilpasse
odesignet,
logi. Ud over HP
gemme og finindsti
Thermal
lle toleinkjet-systemer
tilbyder
Jesper Hyldager,

HSA Systems.

Vi fokuserer på den
færdige løsning

- Vi råder over et
meget bredt
produktsortiment
af printere og har altid leveret
hele

advertorial

På HSA Systems’
148 m2 store stand
var der blevet plads
printsystemer. Tv.
til mere end 10
ses den store rulle-til-rul
le maskine med fire
mium printhoved
er. Th. for midten
8-pens Preses to komplette
systemer til hhv.
print- og verificering
foldede æsker og
sflade æsker.

Blandt de nye produkt
er, som HSA System
s udstillede på interpack
2014, var deres print
og verificeringsløsning til
medicin
en. Her printes stregko al- og fødevareindustrider, datamatrix, tekst
anden type data, alt
og
imens det indbygg
ede visionkamera og valideri
ngssoftware verifice
rer printet.
Alle enheder styres
fra et I/O LVDS forbinde
panel og én monitor
lses.
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2 0 1 7 Annonceinformation
Formater og priser i 4 farver

Rabatter
Pris i DKK

1/1 side

16.850,-

Bredde x højde:

184 x 270 mm
Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm på alle 4 sider

1/2 side

12.850,-

Bredde x højde:

A: 90 x 270 mm
B: 184 x 132 mm

A

Placeringstillæg: Side 5: +10 %. Side 7: +5 %.
1/4 side

A
B

8.850,-

Bredde x højde:

A:
B:
C:
D:

43 x 270 mm
90 x 132 mm
137 x 86 mm
184 x 63 mm

D

Indhent venligst tilbud.

Bredde x højde

B

Indstik
Et indstik er en effektiv Direct Mail, der sikrer jeres budskab stor
opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne.

Bagside

A

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller
flere af forlagets magasiner: PackMarkedet, Lager & Transport –
Logistikmagasinet m.fl.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 12 måneder.

Placeringstillæg

B

C

3 - 4 indrykninger...................................................................... ÷20 %
5 - 7 indrykninger...................................................................... ÷25 %
8 eller flere indrykninger .......................................................... ÷30 %

A: 210 x 237 mm
B: 210 x 297 mm

16.850,17.850,-

Bagsideformat A:
+ 3 mm til beskæring i bund og sider.
Bagsideformat B:
+ 3 mm på alle 4 sider.

Generel information
Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.
Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: Euroscale Coated v2
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4
PackMarkedet påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale,
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar for PackMarkedet.
Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/mediebureau godkendt af PackMarkedet. Der ydes ingen godtgørelse på
indstik.

Bliv medlem af PackMarkedet og få:
50 procent rabat på alle bannerannoncer på PackM.dk og i
nyhedsbrevet.
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. fødevareemballage – 3 stk.

Annoncesalg:
Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14
Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Brochure på PackM.dk – 1 stk.
Jeres pressemeddelelser på PackM.dk – max 6 stk.

Pris 6.800 kr. i 12 måneder.

PackMarkedet forbeholder sig ret til ændringer.

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · Telefax 43 43 13 28 · odsgard@odsgard.dk

PackMarkedet 2 0 1 7

Kom i kontakt med
emballagebranchen
PackMarkedet er Danmarks førende emballageunivers og tæller beslutningstagere blandt leverandører, producenter og aftagere af emballageprodukter og emballageløsninger.
PackMarkedet når sine læsere ad flere kanaler, dels via et indbydende månedligt magasin, dels via
et dagligt opdateret website og via ugentlige nyhedsbreve til et stigende antal abonnenter.
PackMarkedet er en seriøs platform for formidling af emballagerelevant viden – hvad enten det er i
redaktionel form eller i form af annoncer. Vi er således bevidste om, at vores succes i fremtiden bygger på, at vi har fingeren på pulsen og er et troværdigt medie.

Redaktion:
Hans Windeløv
Redaktør

Salg:
Preben Reinholdt Andersen
Mediekonsulent

hawin@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 24

andersen@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 14

2.200

Senest kontrollerede oplag: 2.200 eks.
Periode: 1/7-2015 til 30/6-2016

PackMarkedet sendes med beslutningstagerens navn trykt på magasinet (eller folien)

Få flere kunder. Annoncér på
vores hjemmeside packm.dk
● ”48 procent har kontaktet

Dit
banner

en leverandører på baggrund af en
annonce eller omtale i magasinet
eller på PackM.dk”
Få dine
nyheder
med
Link til din
hjemmeside

Få din
brochure
med

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Telekommunikation,
Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet samt håndbogen Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og Telekommunikation.dk

2 0 1 7 Læserundersøgelse

www.packm.dk
dk

Nyhedsmagasinet om form, teknik og mennesker i emballagebranchen

Få ﬂere kunder med PackMarkedet
Mange beslutningstagere
56 procent af de besøgende i PackMarkedets univers
deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens
beslutninger om køb af emballage, maskiner eller lignende.

Høj troværdighed
98 procent syntes, at PackMarkedet er et troværdigt eller
meget troværdigt medie.
Beslutter alene/sammen med andre

Ikke beslutningstager

Ved ikke

God respons på din markedsføring
47 procent har kontaktet en leverandør på baggrund af
en omtale eller annonce i magasinet eller på PackM.dk.

PackMarkedet har omkring
9.000 læsere pr. udgave

Læserne bruger god tid på
at læse det trykte magasin
59 procent bruger over 10 minutter på at læse en
enkelt udgave.

I 66 procent af virksomhederne læses magasinet af 2-5
personer. I 19 procent af virksomhederne læses magasinet af 6 personer eller ﬂere. I 15 procent af virksomhederne læses magasinet af 1 person.

Få jeres brochurer og links med på PackM.dk
53 procent vil gerne have adgang til dine brochurer om løsninger og produkter.
36 procent vil gerne linke sig videre til dine løsninger og produkter på din hjemmeside.

Typisk proﬁl af læseren/brugeren i magasinet og på PackM.dk
•
•
•
•
•
•

Beslutningstager – direktør eller ejer
Producent eller forhandler af emballage, etiketter mv.
Mellem 45 og 64 år
Læser vores trykte magasin og bruger over 11 minutter pr. udgave
Er ﬂittig bruger på PackM.dk og læser nyhedsbrevet
Har kontaktet virksomheder på baggrund af annoncer
og omtaler i magasinet og PackM.dk

Ring til Preben Reinholdt Andersen på tlf. 46 93 66 14 og få et godt tilbud
Data: Indsamlet i foråret 2016 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 156 deltagere er fra PackMarkedets univers, der består af:
Magasinet PackMarkedet (oplag 2.220) | Nyhedsbrevet PackMarkedet (1.900 modtagere) | Nyhedsportalen PackM.dk (30.000 brugere årligt)

2 0 1 7 PackMarkedet

Annoncér på PackM.dk
og få flere kunder
Dit
banner
Få dine
nyheder
med

Få din
brochure
med

Nyhedsbrev

Link
til din
hjemmeside

Kontakt
Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

