LEDELSESSYSTEMER.DK
- FORUM OM LEDELSE OG SYSTEMER

MEDIEINFORMATION OG ANNONCERINGSMULIGHEDER

Skab målrettet synlighed om din virksomhed, dens produkter og ydelser, netværk, stillingsannoncer, nyheder og events …
LEDELSESSYSTEMER.DK’s veldefinerede målgruppe er fagfolk, ledere og nøglemedarbejdere, som beskæftiger sig med ledelse, ledelsessystemer af enhver
art, forandringer, processer og beslægtede områder. Vi fokuserer derfor på…:
⚫ Kvalitet & Excellence ⚫ Arbejdsmiljø & Sikkerhed ⚫ Miljø & Energi ⚫ Social ansvarlighed
⚫ Standarder ⚫ Måling & Metrologi ⚫ Systemer (IT, IMS mv.) ⚫ Audit & Inspektion
⚫ Ledelse & Styring ⚫ Forandring & Forbedring ⚫ Lean & Six Sigma ⚫

BLIV FUNDET via profiler og anden annoncering på LEDELSESSYSTEMER.DK og
i vort nyhedsbrev – det er BILLIGT!

BLIV SET med interessante nyheder,
artikler, cases og værktøjer på LEDELSESSYSTEMER.DK – det er GRATIS!

Virksomhedsprofiler, eventsider og stillingsannoncer på LEDELSESSYSTEMER.DK samt bannerannoncer på portalen og i vore nyhedsbreve.

Dine indholdsbidrag på LEDELSESSYSTEMER.DK
linker f.eks. til din virksomheds profil (og omvendt) – og udbredes bl.a. via vore nyhedsbreve.

Læs mere om annoncering og betingelser på efterfølgende sider - og på ledelsessystemer.dk.

Læs mere om at bidrage med artikler mv. på efterfølgende sider - og på ledelsessystemer.dk.

Kontakt os på annonce@ledelsessystemer.dk eller
telefon 75954446

Kontakt os på redaktionen@ledelsessystemer.dk
eller telefon 75954446.

LEDELSESSYSTEMER.DK er et online medie og netværk, der giver brugerne relevant viden og inspiration indenfor sine specifikke områder. Vi udgiver relevant og informativt redaktionelt indhold, der bl.a.
skrives af eksperter – og af dig, hvis du vil bidrage. Vi sørger for søgemaskineoptimering, laver markedsføring af tjenesten, deler indhold via vore Linkedin-grupper mv., så dit budskab kan komme vidt omkring.
Vi giver 25 % introduktionsrabat i forhold til listepriserne i dette dokument! Kontakt os også gerne
for et godt tilbud på en specifik annonceringspakke.
Ordrer på bannerannoncer kan sendes til annonce@ledelsessystemer.dk, vedhæftet grafikfiler m.v..
Du er altid velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål på telefon 75954446 eller på en
af ovennævnte e-mailadresser.
På forhånd tak, fordi du og din virksomhed vil bakke op om vort initiativ, ved at bidrage med redaktionelt indhold og annoncering på LEDELSESSYSTEMER.DK. Vi kvitterer med målrettet markedsføring af
portalens tjenester, så din virksomhed kan opnå synlighed hos mange relevante beslutningstagere.

Erik Nielsen
LEDELSESSYSTEMER.DK

Manator Aps – Herthavej 7 - 7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - mail@ledelsessystemer.dk - www.ledelsessystemer.dk
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Muligheder for synlighed med LEDELSESSYSTEMER.DK
BESKRIVELSE OG PRIS
(priser fratrækkes introduktionsrabat samt tillægges moms)
Skriv-selv artikler, nyheder, cases, eventomtale mv., i sektionen Viden & Inspiration på LEDELSESSYSTEMER.DK samt i vort nyhedsbrev eMagasinet Ledelsessystemer.
Gratis, når du selv laver artiklen (… med lidt hjælp fra os).
Artikler, skrevet af - eller med hjælp fra - Ledelsessystemer.dk’s redaktion. Udgives som
beskrevet under skriv-selv artikler.
Få et specifikt tilbud af os vedrørende redaktionelle ydelser.
Whitepaper – et PDF-dokument om cases, beskrivelse og anvendelse af din virksomheds produkter/ydelser og andre specifikke budskaber i artikelform. Whitepaperet tilknyttes en kortfattet
artikel, der giver et resumé af indholdet, samt en formular til indsamling af lead-informationer om
dem, der downloader dit Whitepaper-dokument, så du efterfølgende kan tage kontakt til disse
interesserede kundeemner. Whitepaper-artikler behandles som andre artikler på LEDELSESSYSTEMER.DK og kan skrives af dig og/eller os. Whitepapers bør kombineres med bannerannoncer
for at forbedre dets synlighed.
Det koster 250 kr. pr. lead-information (salgsemne) samt prisen for den valgte bannerannoncering.
Bannerannoncer på www.LEDELSESSYSTEMER.DK, i rotation med op til 2 andre annoncer pr.
placering. Bemærk, at vi ”fylder op” på andre relevante placeringer på portalen, hvis disse er
ledige, så annoncører vil oftest få mere eksponering, end der betales for.
Listepriser fra 250 til 2.000 kr. pr. måned, afhængig af størrelse og placering – fratræk 25%, når
du også har en profil eller anden annonceside på www.ledelsessystemer.dk.
Bannerannoncer i LEDELSESSYSTEMER.DK’s nyhedsbreve (eMagasinet Ledelsessystemer),
med permanent placering i nyhedsbrevet, som både udsendes med e-mail og kan læses online.
Listepriser 300 eller 600 kr. pr. udgave, afhængig af størrelse og placering – fratræk 25%, når du
også har en profil eller anden annonceside på www.ledelsessystemer.dk.
Virksomhedsprofiler i sektionerne Netværk, Leverandører og Kurser på LEDELSESSYSTEMER.DK. Virksomhedsprofilerne er en reklamesøjle for din virksomhed / dit netværk, placeret på
LEDELSESSYSTEMER.DK, så brugerne let kan finde frem til jer, når de leder efter det, I kan.
Første profil koster 2.400 kr. pr. år, yderligere profiler 1.200 pr. år.
Læs mere, samt opret 1, 2 eller alle 3 profiler fra ét af linkene i højre kolonne.
Jobannonce. Der linkes til jobannoncen fra joboversigten, startsiden og generelle sider på Ledelsessystemer.dk samt fra vore nyhedsbreve, indtil annoncens udløb. Vi fortæller også vores Linkedin-gruppe om muligheden. Det koster 750 kr. for en simpel annonce hhv. 1.500 kr. for en komplet annonce.
Eventoversigt. Det er muligt at oprette en gratis optagelse af begivenheder i eventoversigten på
LEDELSESSYSTEMER.DK.
Eventannonce. Der kan oprettes en eventannonce-side på LEDELSESSYSTEMER.DK, som der
linkes til fra startsiden og generelle sider på Ledelsessystemer.dk, samt fra vore nyhedsbreve,
indtil eventen er afholdt. Derefter arkiveres eventsiden i mindst et år, hvor den kan opdateres
med eventuelle artikler om eventresultater mv.. Vi fortæller også vores Linkedin-gruppe om muligheden. Det koster 1.500 kr.
VIP-sponsor. Omfatter virksomhedsprofiler og bannerannoncer i egen kompetencekategori hhv.
sponsorerede sektion, med fleksibel annonceringsplan. Værdien er 11.700 kr. pr. år.
Dertil kommer en tema-artikel om din virksomhed, jeres kompetencer og branche, udarbejdet af
LEDELSESSYSTEMER.DK’s redaktør, på baggrund af interview med en leder / nøgleperson hos jer.
Artiklens bringes (jf. vores udgivelsesplan, side 6 herunder) i sektionen Viden & Inspiration på
LEDELSESSYSTEMER.DK samt som tema-artikel i vort nyhedsbrev eMagasinet Ledelsessystemer.
Artiklens værdi er 7-9.000 kr.
Vi giver kun plads til én VIP-sponsor i netværks-, leverandør-, kursus-, event- og job-sektionerne,
samt i hver af vore 11 tværgående kompetencekategorier.
Det koster 11.700 kr. pr. år at være VIP-sponsor. Den reelle værdi er mindst 18.700 kr..
Guld-sponsor. Omfatter det samme som VIP-sponsorater men der følger også bannerannoncer
på LEDELSESSYSTEMER.DK’s startside med, samt flere bannere i vore nyhedsbreve. Værdien er
18.700 kr. pr. år. Dertil kommer en tema-artikel som beskrevet under VIP-sponsor. Artiklens
værdi er 7-9.000 kr.
Vi giver kun plads til én Guld-sponsor.
Det koster 18.700 kr. pr. år. Den reelle værdi er mindst 25.700 kr..
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Bannerannoncer på LEDELSESSYSTEMER.DK
Bannerannoncer vises på den/de valgte placeringer, hvor den roterer med op til 2 andre annoncer, sådan
at annoncen optræder mindst hver tredje gang, den enkelte internetside hentes. Bemærk, at vi ”fylder
op” på andre relevante placeringer på portalen, hvis disse er ledige, så annoncører vil oftest få mere eksponering, end der betales for.
1. Startsiden på LEDELSESSYSTEMER.DK, inkl. generelle sider i sektionen Viden & Inspiration samt
sektionen Om os.
- Annoncering på startsiden m.v. anbefales, hvis dit budskab er af generel karakter eller skal bredt
ud i forhold til alle brugere af LEDELSESSYSTEMER.DK. Det kunne være, hvis din virksomhed vil
promovere en generel begivenhed, har en nylancering med bred appel eller noget helt tredje.
2. Andre sider omfatter a) en sektion, eller b) en kategori. Disse omfatter følgende:
a) En sektions startside samt sektionens generelle sider (dvs. de sider, som ikke er tilknyttet
en af portalens tværgående underkategorier). Vælg mellem sektionerne Netværk & Debat,
Leverandører, Kurser, Events eller Jobs.
- Annoncering i en sektion anbefales, hvis dit budskab er af generel karakter eller skal bredt
ud i forhold til brugere med særlig interesse for en af de fem sektioner. Det kunne være i
sektionen Leverandører, hvis din virksomhed har et bredt udbud af rådgivningsydelser eller
generelt anvendeligt udstyr.
b) En af vore 11 kategorier på tværs af portalen - dvs. alle sider med primær tilknytning til
den pågældende kategori. Dette omfatter alle kategoriens sider i sektionerne Viden & Inspiration, Netværk & Debat, Leverandører og Kurser.
- Annoncering i en kategori anbefales, hvis dit budskab henvender sig til interessenter i en
bestemt faggruppe / kompetencegruppe. Det kunne være i kategorien Arbejdsmiljø & Sikkerhed, hvis du vil annoncere for sikkerhedsudstyr eller arbejdsmiljøkurser.
Bannerannoncer bestilles for en måned af gangen og løber i hele uger. Med en måned menes her 4 eller
5 hele uger, afhængigt af skæringsdatoer i kalenderen. Der er fast skiftedag om fredagen. Hvis annoncer
ønskes udgivet andre dage end en fredag, skal der alligevel betales for hele perioden, dvs. fra den første
fredag i perioden (måneden). Leveringsfristen for annoncemateriale er onsdagen før kl. 12.00.
Se placeringer, priser og tekniske detaljer på side 4 herunder.

Bannerannoncer i eMagasinet Ledelsessystemer (nyhedsbreve)
Bannerannoncer er permanent placeret i det eMagasin, de er udgivet i, og deler ikke plads med andre
annoncører. Det er ikke muligt at bruge animeret grafik i nyhedsbrevene. Annoncerne vises i de udsendte
e-mail nyhedsbreve samt kan læses i online-udgaven af eMagasinets arkiv.
Nyhedsbrevene udgives om fredagen. Leveringsfristen for annoncemateriale er onsdagen før kl. 12.00.
Se placeringer, priser og tekniske detaljer på side 5 herunder.

Virksomhedsprofiler, Jobannoncer og Eventannoncer
Annoncesiders betingelser og priser er beskrevet på side 2 herover, hvorfra du kan klikke dig videre til
relevante online oprettelsesformularer.

Generelle betingelser
1. Angivne priser gælder for de perioder mv., der er beskrevet under de enkelte annonceringsformer i
nærværende dokument. Eventuelle rabatter fratrækkes. Der tillægges moms, 25%.
2. Virksomhedsprofiler, annoncesider, bannerannoncer og sponsorater betales forud.
3. Vi refunderer ikke betalingen, heller ikke hvis annoncøren beder om at dennes annoncer fjernes fra
portalen.
4. Hvis betalingsfristen overskrides, vil annoncerne blive deaktiveret og ved udeblivende betaling, helt
fjernet fra portalen.
5. Fortsættelse af fortløbende annoncer skal bekræftes af annoncerende virksomhed inden indgangen
til en ny periode. Bekræftes annoncen, fortsætter den i umiddelbar forlængelse af forudgående periode.
Virksomheder med en eller flere aktive annoncesider (virksomhedsprofiler, jobannoncer eller eventannoncer) får 25% rabat på bannerannoncer i LEDELSESSYSTEMER.DK's nyhedsmails og på portalen.

Annoncering-Ledelsessystemer-dk

01-03-2019

Side 3 / 6

LEDELSESSYSTEMER.DK – forum om ledelse og systemer

Detaljer vedr. bannerannoncer på www.LEDELSESSYSTEMER.DK
Top- og sidebannere har faste placeringer som vist i eksemplet herunder. Integrerede banneres placering
på siderne bestemmes af Ledelsessystemer.dk under hensyntagen til optimal synlighed for annoncøren
samt layoutmæssig balance på siderne.
Priser gælder pr. måned (4 eller 5 uger). Eventuelle rabatter fratrækkes. Der tillægges moms, 25%.
Top banner
Størrelse: 930 x 180 pixel
Format: JPG, GIF, PNG, Flash
Animation: 1 gang (5 sek.)
Pris startside: 2.000 kr.
Pris andre sider: 1.000 kr.
Side banner, stor
Størrelse: 120 x 240 pixel
Format: JPG, GIF, PNG, Flash
Animation: 1 gang (5 sek.)
Pris startside: 1.000 kr.
Pris andre sider: 500 kr.

Side banner, lille
Størrelse: 120 x 120 pixel
eller tekst (max 100 tegn)
Format: JPG, GIF, PNG, tekst
Animation: 1 gang (5 sek.)
Pris startside: 500 kr.
Pris andre sider: 250 kr.

Integreret banner, stor
Størrelse: 300 x 250 pixel
Format: JPG, GIF, PNG, Flash
Animation: 1 gang (5 sek.)
Pris startside: 1.500 kr.
Pris andre sider: 750 kr.

Integreret banner,
banner lille
Størrelse: 300 x 100
250 pixel
Format:
eller
tekst
JPG
(max
eller150
GIFtegn)
Animation:
Format:
JPG,
Ingen
GIF, PNG, tekst
Animation:
Pris: 600 kr.1 gang (5 sek.)
Pris startside: 750 kr.
Pris andre sider: 400 kr.
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Detaljer vedr. bannerannoncer i eMagasinet Ledelsessystemer
(e-mail nyhedsbreve)
Top- og sidebannere har faste placeringer som vist i eksemplet herunder. Integrerede banneres placering
på siderne bestemmes af Ledelsessystemer.dk under hensyntagen til optimal synlighed for annoncøren
samt layoutmæssig balance på siderne.
Priser gælder pr. eMagasin udgivelse. Eventuelle rabatter fratrækkes. Der tillægges moms, 25%.

Top banner
Størrelse: 728 x 90 pixel
Format: JPG eller GIF
Animation: Ingen
Pris: 600 kr.

Integreret banner, stor
Størrelse: 300 x 250 pixel
Format: JPG eller GIF
Animation: Ingen
Pris: 600 kr.

Integreret banner,
banner lille
Størrelse: 300 x 100
250 pixel
Format:
eller
tekst
JPG
(max
eller150
GIFtegn)
Animation:
Format:
JPG,
Ingen
GIF, tekst
Animation:
Pris: 600 kr.Ingen
Pris: 300 kr.
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Udgivelsesplan 2019 for eMagasinet Ledelsessystemer
eMagasinet Ledelsessystemer (e-mail nyhedsbreve) vil fokusere på temaer, som svarer til de kategorier
og sektioner der findes på LEDELSESSYSTEMER.DK.
Temaer i fokus i 2019:
•
•
•
•
•

APQP4Wind og APQP i andre industrier, herunder Automotive. Inkluderer effektiv anvendelse af
core tools (Process Flow, FMEA, Control Plans, MSA, SPC, PPAP).
ISO 9001, 14001 og 45001 – resultater af opgradering til 2015-standardernes krav.
Ledelse af systemer … eller systematisk ledelse?
Auditering der gør en forskel.
Effektive IT-baserede ledelsessystemer.

Alle udgivelser indeholder desuden aktuelle artikler m.v. fra øvrige kategorier.
Hvis du / din virksomhed ønsker at bidrage med indhold, der er særligt relevant i forhold til et tema, bør
du indsende dine artikler m.v. med angivelse af temaet.
Du bedes også henvende dig til vores redaktion, hvis du ønsker at booke tid til interviews eller redaktionel assistance vedr. dine artikler mv..
Sponsorer tilbydes interview med henblik på temaets top-artikel. Vores redaktion skal være færdig med
tema-artiklen en arbejdsuge inden udgivelsesdatoen.
Kontakt os på redaktionen@ledelsessystemer.dk eller telefon 75954446 for nærmere information om
kommende temaudgivelser.
Annoncebookning bør ligeledes foretages i god tid, hvis der ønskes sammenfald med temaudgivelser.
Kontakt os på annonce@ledelsessystemer.dk eller telefon 75954446.
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