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Mobilitet
Mobilitet udgives af brancheorganisationen Dansk PersonTransport.
Dansk PersonTransport samler busser, taxier, limousiner og al
anden persontransport på vej under samme paraply. Vi har ca.
350 medlemsvirksomheder, som består af taxi- og busvognmænd,
limousinevognmænd samt kørsels- og bestillingskontorer inden for
taxibranchen.
Mobilitet læses af de selvstændige vognmænd, adm. direktører,
chauffører og beslutningstagere i både kommuner, regioner og
Folketinget. Dansk PersonTransport repræsenterer samlet over 7.000
kørertøjer og over 15.000 medarbejdere i virksomheder, der arbejder
hurtigt, og hvor der ikke er langt fra tanke til handling.
Dansk PersonTransport bringer alle sine vigtige nyheder i Mobilitet.
Der er fyldt med reportager fra branchen for persontransport og
dækning af vigtige begivenheder og sammenkomster. Mobilitet
spænder derfor over god underholdning og sammenhold i branchen
til mere alvorlige emner samt politisk indhold.
Mobilitet udkommer også digitalt og indgår som en aktiv del af
Dansk PersonTransports hjemmeside www.danskpersontransport.dk.
Hjemmesiden bruges dagligt af foreningens medlemmer, når der skal
bruges blanketter, vejledning og information i forbindelse med drift af
virksomheden.
Dansk PersonTransports over 350 medlemmer modtager ugentligt et
eksklusivt nyhedsbrev, Medlemsnyt. Nyhedsbrevet har en gennemsnitlig åbningsrate på over 60 % og er medlemmernes ugentlige
opdatering på, hvad der rører sig i branchen.

Formål
Dansk Persontransport vil med sit blad Mobilitet skabe loyalitet og samhørighed mellem organisationens medlemmer og andre
interessenter. Målet er at informere læserskaren om, hvad der sker i branchen – såvel på den politiske arena som i foreningens
sociale fora og på det kommercielle område.

Læsere

Format

210 x 297 mm

Rabatter

2 indrykninger på et år
3 indrykninger på et år
4 indrykninger på et år
5 indrykninger på et år
6 indrykninger på et år

7%
14%
21%
28%
35%

Den primære målgruppe er alle, der udfører erhvervsmæssig persontransport – herunder
busvognmænd, taxivognmænd, kørselskontorer og alle andre vognmænd, der har
tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Bladet distribueres til organisationens
medlemmer, samt til Folketinget, til relevante statslige institutioner, kommuner,
trafikselskaber og organisationer.

Udgivelsesplan 2021
UDGAVE

Indstik

Efter aftale, baseret på format og gramvægt.

Oplag

Udkommer 6 gange årligt i
3.000 eksemplarer.

BESTILLINGSDEADLINE

MATERIALEDEADLINE

Nr. 1

15.12.2020

04.01.2021

16.01.2021

Nr. 2

10.03.2021

19.03.2021

06.04.2021

Nr. 3

23.04.2021

06.05.2021

25.05.2021

Nr. 4

01.07.2021

10.08.2021

23.08.2021

Nr. 5

15.09.2021

24.09.2021

11.10.2021

Nr. 6

19.11.2021

30.11.2021

13.12.2021

Annoncemateriale

Alt materiale skal leveres færdigt som
trykklare højt-opløselige PDF-filer, CMYK
separeret, gerne som PDF/X-filer. Sendes
elektronisk til: kontakt@vendemus.dk

Produktion af annoncemateriale

Dansk PersonTransport har en aftale med
Mediegruppen om produktion af annoncemateriale ved levering af annoncørens eget
materiale af tekst og foto. Inklusive i prisen
er 1. korrektur. Ring og hør om priser.

Annonceformater
Helside til kant
10.999,-

1/1

1/4

B: 210 mm x H: 297 mm
+ 3 mm ekstra til
beskæring

1/2 side
6.599,-

1/2

1/4 side
3.959,-

B: 179 mm x H: 127 mm
B: 86,5 mm x H: 257 mm
1/8 side
2.399,-

Distribution

Foretages af Bladkompagniet.

1/4

B: 86,5 mm x H: 127 mm
B: 179 mm x H: 61 mm

1/8

B: 87 mm x H: 61 mm

Abonnementspriser

Årsabonnement
– Danmark kr. 275,- incl. moms
– Udlandet kr. 335,- incl. momsfrit
Enkeltnumre kr. 50,- Pr. stk. incl. moms
+ forsendelse.

Produktion

Mediegruppen
Horsensvej 72A, 7100 Vejle
Tlf. 7584 1200

Særplaceringer
Bagside + 2.000,-

Side 2 +1.000,Side 5 + 500,-

Side 2
Side 5

B: 210 mm x H: 297 mm
+ 3 mm ekstra til
beskæring

Bagside

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2021.
Ved annoncer til kant skal der lægges 3 mm ekstra til beskæring.

Sekretariat

Dansk PersonTransport
Nørre Farimagsgade 11, 3 tv
1364 Kbh. K
Tlf. 7022 70 99

Landsformand

John Bergholdt, Odense

Redaktion

Dansk PersonTransport
Nya Vecht (ansv)
Nørre Farimagsgade 11, 3 tv
1364 Kbh. K
Tlf. 7022 70 99
Fax 7022 10 99
e-mail: mn@db-dk.dk

PÅ GADEN

Annoncekontakt
Vendemus ApS
Frederiksgade 45
Baghuset 1. sal
8000 Aarhus C.

72 22 70 80

kontakt@vendemus.dk

B: 150 mm x H: 297 mm
+ 3 mm ekstra til
beskæring
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Online annoncering
Mød kunderne gennem digital annoncering på
danskpersontransport.dk og tal direkte til målgruppen.
Vi tilbyder flere muligheder for digital annoncering:
1. Banner annoncering
2. Native Advertising

Vi kan hjælpe dig med at producere dine bannere,
fra simple grafiske udgaver, til animerede gif filer
med ekstra effekt og synlighed. Kontakt Vendemus for
nærmere information.
Rabat og gentagelser
• 2 annoncer pr.:
• 3 annoncer pr.:
• 4 annoncer pr.:
• 5-11 annoncer pr.:

5% rabat
10% rabat
15% rabat
20% rabat

Banner annoncering
Digitale bannere, i to formater, som er placeret på websitets
centrale- og mest besøgte sider. Som annoncør betaler du
et fast beløb pr. måned, hvor du udover eksponering også
kan få information om klikrate på dit banner.
Bannere placeres på forside og undersider, så du både
er synlig fra hovedsiden og undersiderne.
1. Banner format: 930x180 px: pris kr. 3.375,- / mdr.
2. Banner format: 300x600 px: pris kr. 1.975,- / mdr.

Materialedeadline er den 20. hver mdr.

930x180 px

Native Advertising
Native Advertising tilbydes i form af enten en artikel,
en produktomtale, en case story eller lignende på
danskpersontransport.dk
Denne annonceringsmulighed gør det muligt for dig som
annoncør, at kommunikere dit budskab ud til brugerne af
danskpersontransport.dk via tekst, film eller anden grafik.
Høj værdi år efter år = billig markedsføring
Når en Native Ad lægges online på danskpersontransport.dk,
bliver den ikke taget af igen (medmindre du som annoncør selv
ønsker det). Dermed får man en vedblivende værdi med en
Native Ad på danskpersontransport.dk.
Både læsere og Google elsker det
En Native Ad skal være relevant for brugerne. Teksten bliver
søgemaskineoptimeret, og dermed bidrager den organisk
til kundens hjemmeside-ranking i søgemaskinerne. Dansk
PersonTransport vurderer altid, om et emne er passende til
Native Advertising.
Synlighed på Facebook
Native Ads bliver posted på Dansk PersonTransports
facebookside. Dermed kommer materialet hurtigt ud
i Dansk PersonTransport-netværket.
Hvad kan Native Advertising indeholde?
En Native Ad kan indeholde billeder, gallerier, videoer eller
andet indlejret materiale. En typisk Native Ad er på ca. 600
anslag eller 100 ord. Dertil kommer foto- og filmmateriale.
Pris kr. 4.500,- inkl. søgemaskineoptimering, link til ønsket
landing-page og indsætning af firmalogo.
• annoncøren producerer selv alt materiale

300x600 px

