Din kontakt til beslutningstagere
i emballagebranchen
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●

60 procent af læserne deltager
alene eller sammen med andre i
beslutninger om køb af emballage,
maskiner mv.

●

99 procent synes, PackMarkedet
er et troværdigt eller meget
troværdigt medie
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Få jeres kunders
opmærksomhed

Udgivelser og temaer 2020

NR. 1 – 2. MARTS UGE 10

NR. 5 – 30. OKTOBER UGE 44

Deadline 29. januar

Deadline 8. oktober

• Etiketter og mærkning
• Fødevareemballage
• Pakke- og fyldemaskiner
• Palletering

• Karton- og bølgepapemballage
• Plastemballage
• Farmaceutisk emballage
• Palletering

NR. 2 – 27. APRIL UGE 18

NR. 6 – 4. DECEMBER UGE 49

Deadline 26. marts

Deadline 6. november

• Karton- og bølgepapemballage
• Plastemballage
• Transportemballage
• Messe: Interpack
• Messe: FoodExpo

• Skandinavisk specialudgave
• Fødevareemballage
• Etiketter og mærkning
• Robotter og automatisering

ra
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opl g

NR. 3 – 25. MAJ UGE 22
Deadline 24. april

• Digital tryk og print
• Farmaceutisk emballage
• Robotter og automatisering
• Messe: Drupa
NR. 4 – 14. SEPTEMBER UGE 38
Deadline 14. august

• Etiketter og mærkning
• Fødevareemballage
• Tryk og forædling
• Messe: FoodTech

PackM.dk med temaer hele året
• Bølgepap
• Etiketter
• Glas
• Kartonnage
• Mærkning
• Maskiner

• Plast
• Farmaceutisk emballage
• Fødevareemballage
• Transportemballage
• Energi og miljø
• Tryk og print

Kom i kontakt med emballagebranchen
PackMarkedet er Danmarks førende emballageunivers og
tiltrækker beslutningstagere hos leverandører, producenter og
aftagere af emballageprodukter og emballageløsninger.
PackMarkedet når sine læsere ad flere kanaler, dels via et
indbydende 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 og ’sponsoreret indhold’. Vi er
således bevidste om, at vores succes i fremtiden bygger på, at
vi har fingeren på pulsen for at skabe det bedste indhold.

Redaktion:
Redaktør
Hans Windeløv
hawin@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 24

Salg:
Mediekonsulent
Preben Reinholdt Andersen
andersen@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 14

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

Læser- og brugerundersøgelse

Derfor skal du bruge
PackMarkedet i jeres markedsføring
60 procent

deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens beslutninger om
køb af emballage og maskiner m.v.

46 procent

af læserne/besøgende er enten ejer, direktør eller har en chefstilling.

49 procent

af beslutningstagerne forventer at øge deres indkøb af produkter inden for
emballage og maskiner o.l. de næste to år i forhold til de seneste to år.
47 procent forventer at bruge det samme. 4 procent vil bruge mindre.

53 procent

har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en
annonce i PackMarkedet eller på vores nyhedsportal PackM.dk.

55 procent

vil gerne kunne ﬁnde brochure om emballageløsninger m.v. på PackM.dk.
22 procent vil gerne kunne linke sig til videre til leverandørernes hjemmesider.

99 procent

synes, at PackMarkedet er et troværdigt eller meget troværdigt medie.

84 procent

har ikke noget imod ’sponsoreret indhold’, så længe det er relevant.

39 procent

bruger også Inpak til at holde sig orienteret omkring emballageområdet.
52 procent bruger også LinkedIn. 23 procent bruger også Pack + Plast.
17 procent bruger også Facebook.

50 procent

bruger over 10 minutter pr. udgave af magasinet PackMarkedet.
11 procent bruger mere end 30 minutter.

Læserproﬁl
•
•
•
•
•
•

Beslutningstager – direktør, ejer eller chef
Producent eller forhandler af emballage, etiketter m.v.
Mellem 45 og 55 år
Læser vores trykte magasin og bruger op til 30 minutter pr. udgave
Er ﬂittig bruger på PackM.dk og læser nyhedsbrevet
Har kontaktet virksomheder på baggrund af annoncer
og omtaler i magasinet PackMarkedet og PackM.dk

PackMarkedet er jeres vej til ﬂere kunder – kontakt os i dag og hør hvordan

Ring til Preben Reinholdt Andersen på tlf. 46 93 66 14
Data: Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 128 deltagere er fra PackMarkedets univers, der består af:
Magasinet PackMarkedet | Nyhedsbrevet PackMarkedet | Nyhedsportalen PackM.dk

Annonceinformation 2020

Markedsføring på PackM.dk – bliv medlem
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. fødevareemballage.
Få bedre SEO-optimering på Google med link på PackM.dk
Brochure på PackM.dk

3 - 4 indrykninger...................................................................... ÷15 %
5 - 7 indrykninger...................................................................... ÷20 %
8 eller flere indrykninger .......................................................... ÷25 %
Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning af annoncer
i et eller flere af forlagets magasiner.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 12 måneder.

Jeres pressemeddelelser på PackM.dk og i nyhedsbrevet.

Pris: 8.800 kr. i 12 måneder.

Formater og priser i 4 farver
Pris i DKK

1/1 side

Rabatter

Placeringstillæg

12.850,Placeringstillæg: Side 5: +10 %. Side 7: +5 %.

Bredde x højde:

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

Indstik
Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et
positivt indtryk hos læserne.

1/2 side

8.850,-

Bredde x højde:

Indhent venligst tilbud.

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

A

Generel information

B

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.
1/4 side

C
A
B

6.850,-

Bredde x højde:

A:
B:
C:
D:

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

D
Bagside
Bredde x højde

A

B

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

10.850,12.850,-

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

Få ’sponsoreret indhold’
med i PackMarkedet
Opslag A+B
1/1 side A

A

B

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOcoated_v2_bas
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.
PackMarkedet forbeholder sig ret til ændringer.

14.850,8.995,-

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

- Send færdig tekst og foto.
Vi layouter opslaget.

Med ’sponsoreret indhold’ kan I bringe nyheder om jeres produkter og
løsninger. Vi hjælper jer gerne med at skrive, så I får det helt rigtige
budskab ud til læserne. Priserne starter fra 4.000,- kr.

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

Online markedsføring

Markedsføring på PackM.dk

Banner i
nyhedsbrev

Markedsføring på PackM.dk – bliv medlem
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. fødevareemballage.
Få bedre SEO-optimering på Google med link på PackM.dk
Brochure på PackM.dk
Jeres pressemeddelelser på PackM.dk og i nyhedsbrevet.

Pris: 8.800 kr. i 12 måneder.

Kontakt os i dag – så er du online i morgen
Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

Sponsoreret indhold

Få jeres historie med i PackMarkedet
Eksklusiv emballa
ge
sikrer salget
fet og integreret
et Coldfoil
trykværk i vores
offset trykrykmask ine, blev vi
i stand
til at løse opgaverne
med
glimrende resul
tater til
følge, udtaler salgs
direktør Gert Stensgaard
fra
Emballagegruppen.

Se og mærk emballag

8

en

Som han komm
er ind på, bliliver der i dag stille
t krav om,,
at eksklusive produ
kter skall
have en flot emba
llage, der
afspejler indholdet
.
I den forbindelse
giver
moderne trykteknik
rigtig mange valgm
uligheder,
og samtidig er der
mange
tangenter at spille
på, når
Luksuriøse emballag
man
skal vælge effekter.
er med metaleffekter
får stor opmærksomh
Man kan blandt
markedsfordele for
andet brued og skaber
de brandownere,
ge lakeffekter som
som kaster sig ud
er stor efterspørgsel
matlak
i brugen af dem. At
på de kreative emb
eller højglanslak
der
til embalallager, mærker man
gruppen i Vejle
lagen for at tilfør
hos Emballagee overf laden et luksuriøst
udse
ende.
Af Hans Windeløv
Cold foil folieeffekt
er kan
- Allerede for nogle
år
være med til at fange
andet løsninger
siden oplevede vi,
forbrumed indiSpiritus, parfume,
at der
gernes blik, da meta
konfekvidua
lisere
kom større efter
lfolieeft og eksklusivt
ture, vin og gaveæ
spørgsel på
fekten er et godt
sker gør
tryk til forskellige
blikfang,
løsninger af den
sig ekstra godt på
luksumere kreda det blandt ande
hylderne i
riøse produkter
t reflekative slags. Det var
. Da vi på
forretningerne,
blandt
terer lyset. Embo
når emballasamme tid havd
ssing giver
e anskafgen i form af flotte
emba
æsker står
llagens overf lade
et flot
knivskarp med et
præg, som man
eksklusivt
både ser og
og dekorativt tryk.
mærker, når man
Det ved
holder probrandownerne, og
duktet. Samtidig
derfor er
kan man
der rift om emba
også tilføre emba
llageløsninllagen en
ger, som giver en
udstanset rude,
ekstraordider giver kig
nær oplevelse af
ind til produktet,
varerne. Det
så forbrubetyder også, at
gerne kan se det
trykkerier,
produ
kt, de
som leverer state
køber.
-of-the-art
løsninger, er i høj
- Vi producerer emba
kurs.
lEn af de leverandø
lage ved hjælp af
rer, hvor
alle disse
der står både grafi
teknikker. På den
sk afdemåde tilling, prepress og
fører vi værdi til
tryk af karproduktertonnage på visitk
ne.
Forbrugerne får
ortet, er
en ekstra
Emballagegrupp
oplevelse, både når
en i Vejle.
de vælger produkterne
på hylderpackmarkedet #2
april 2019
ne, og når de ’flash
er’ varer-

ne derhjemme, siger
Gert
Stensgaard.

men tvær timod
er åbne og
påvirkelige for nye
indtr yk
og informationer.
Derfor er
det afgørende, at
brandownerne får udviklet
Emballagen er altafg
emballaørende
ge, der lever op til
i en tid, hvor konk
disse paraurrencen
metre, og som kan
om forbrugernes
kapre
interesse
kunderne. Og her
er øget. Mange kund
er trykkeer træfrier med de rette
fer først beslutning
teknologier
erne om
og trykprocesser
hvilket produkt,
vigtige.
de køber,
- Vi har netop stor
når de står over for
eksperdem i
tise i at udvikle salgs
butikken. Her giver
fremen eksmende emballager
klusiv emballage
med en
mulighed
lang række effek
for at fremhæve
ter,
der
er
produktermed til at fremhæve
ne.
produktet såvel som
- Netop nu, hvor
brandet. Vi
der komspecialdesigner
mer mange luksu
og skrædderriøse mærsyr løsninger til
ker på gaden, hand
de enkelte
ler det om, produ
kter. Da vi både har
at de enkelte produ
en
kter skilopmærksomhed
grafisk afdeling
i de veller sig ud. Uanset
med desigaf det nyeste, laver
om det er
assor terede super
nere, konstruktø
vi også
markeder.
spiritus, chokolade
rer, og et
emballager med
, lakrids,
Og nogle af dem
holomoderne trykkeri
er altså danparfume, elektronik
inhouse,
grammer, uddy
eller
ske,
siger Gert Stensgaard
ber Gert
kan vi varetage hele
andre ting, ja, så
.
procesStens
er emballagard og kommer
Emballagegrupp
sen med at udvik
ind
gen med til at give
en prole og formpå,
at
forbruger- give
Emba
ducerer emballage
llagegruppen
emballagen, desig
ne det første indtr
med eksne og
altid er klar til dialo
yk af varer- produ
klusive specialeffe
gen og
cere trykket, ligeso
ne. Emballagen komm
kter, med
sparr ing med kund
m
unike- vi kan
metalfarver i både
erne om
eksekvere de opga
rer produkternes
guld,
sølv,
de spændende og
ver,
identitet og der
bronze og andre
kreative
kommer fra brand
nuancer.
brand, får den til
ownerløsninger.
at brænde
- Vi udfører tryk
nes egne samarbejd
fast på forbrugern
med
spartnees nethin3D-ef fekter og som
re. Uanset hvad,
de og sørger samt
noget
følger vi pro
idig for, at
dukti
onsp
Q
de skiller sig ud fra
rocesserne helt til
konkurdørs.
renterne. Det er
med til at
sikre salget for brand
ownerHologrammer på
ne.
vej frem
Danskerne har ikke
kun
fået øjnene op for
Loyaliteten forsvinde
de manr
ge udenlandske
Gert Stensgaard
spiritusfortæller, at
mærker, som kæm
det er en velkendt
per
om
tendens, at plads
en på hylderne i
forbrugerne ikke
superlængere er
markederne, tiltræ
nær så loyale over
kker sig
for brands, opmæ
rksomhed i speci
alforretninger og overb
eviser kunderne ved
prøvesmagninger. Herh
jemme har
eksempelvis lokal
t produceret øl og spiritus
fra de mange mikrobryggerie
r og destillerier oplevet stor
interesse
fra både detailhand
el og privatkunder. Det mærk
er man
hos Emballagegrupp
en.
- Vores emballage
løsninger hjælper flere
små og store bryggerier. Og
vi hjælper også nogle af
de mange
destillerier, som
er skudt op
herhjemme. Tidlig
ere var der
kun to eller tre gin-b
rands
på hylderne. I dag
kæmper
10 eller måske 15
forskellige brands om kund
ernes

Produkter, der
skiller sig ud

20.2671,1*6
())(.7,9(
727$//61,1*(5

SIGNODE INDUST

RIAL GROUP

PAM219_8-9.ind
d 8

packmarkedet #2
PAM219_8-9.ind
d 9

april 2019

9

Med ’sponsoreret indhold’ kan du få jeres historie med i PackMarkedet
Historien kan være en kundecase eller om en af jeres nye løsninger eller produkter.
Vi sender gerne historien ud til jeres kunder. Måske har du en liste med 300 kontaktpersoner, der er jeres
nuværende kunder eller potentielle kunder, så sørger vi for, at der lander et magasin med jeres historie på
deres skrivebord.
Vi hjælper gerne med at skrive ‘sponsoreret indhold’, så læserne får det helt rigtige budskab.
Historien kan efterfølgende bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site eller som en pdf-fil,
der kan vedhæftes et tilbud.
Vi tror på, at alle virksomheder har historier, der skal fortælles, men vi kan også konstatere, at mange gode
historier bliver indenfor virksomhedens fire vægge.
Skal vi skrive, så starter priserne ved 4.000 kroner.

Kontakt Preben Reinholdt Andersen i dag på tlf. 46 93 66 14

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

