
Danish Greenkeeper Association opruster kommunikationen i 2020 og kan 
dermed, udover to årlige udgivelser af magasinet Greenkeeperen tilbyde 
annoncører attraktiv banner plads i foreningens nyhedsbrev der udkommer 
minimum 12 gange årligt. Uanset om annoncen placeres i magasin, nyhedsbrev 
eller i begge medier, er du som annoncører garanteret eksponering hos 
beslutningstagerne indenfor professionel pleje af moderne sportsturf.
 
Magasinet ’Greenkeeperen’ distribueres til samtlige golfklubber, chefgreenkeepere 
og greenkeeperassistenter. Det læses desuden af baneudvalgsmedlemmer, AMU 
centre og tekniske skoler. 

’Greenkeeperen’ udkommer også digitalt og ligger til download på greenkeeper.dk. 
En hjemmeside der dagligt anvendes af foreningens mange medlemmer der søger 
alle former for indhold på sitet og således holder sig orienteret om branchen. 

   

  

MEDIEINFORMATION 2020

#1

#2

#3

#4

Greenkeeperen



  

Annoncer formater: Greenkeeperen

Opslag (2x1/1)
10.999,- 
B: 210 mm x H: 278 mm
+ 3 mm ekstra til 
beskæring

1/2 side
3.899,-
B: 85 mm x H: 240 mm
B: 175 mm x H: 117 mm

1/2 

Produktion af annoncemateriale
Ved behov for hjælp til design og 
grafisk opsætning af annonce kontakt 
da venligst Danish Greenkeeper 
Associations samarbejdspartner 
Mediegruppen på  
mia@mediegruppen.net

Indstik
Efter aftale, baseret på format  
og gramvægt

Format
210 x 278 mm

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

72 22 70 80
jan@vendemus.dk

Som alternativ til traditionel annoncering giver 
vi i Greenkeeperen mulighed for, at du som  
annoncør kan indrykke en advertorial. Kort 
fortalt en tekst/artikel med relevant, værdifuldt 
og informativt budskab til læserne. 

En advertorial giver mulighed for, at du  
som annoncører kan fortælle læseren mere  
detaljeret omkring dine produkter eller  
services. Ved interesse ret forespørgsel til  
Vendemus på kontakt@vendemus.dk

Ved behov for hjælp til produktion af adver- 
torial kontakt da venligst Danish Greenkeeper 
Associations samarbejdspartner Mediegruppen 
på mia@mediegruppen.net

Advertorials

Udgivelsesplan 2020

Da medlemsmagasinet ’Greenkeeperen’ folieres er der mulighed for at annoncører, sammen 
med magasinet, kan udkomme med løsblade, pjecer eller andre former for relevant print.  
Tag kontakt til Jan Byskou fra Vendemus for information og aftale på jan@vendemus.dk

Folieindpakning af Greenkeeperen

UDGAVE BESTILLINGSDEADLINE MATERIALEDEADLINE PÅ GADEN

Nr. 1 24.02.2020 09.03.2020 25.03.2020

Nr. 2 26.08.2020 08.09.2020 24.09.2020

Oplag
Udkommer 2 gange årligt i  
1.000 eksemplarer 

Annoncemateriale
Alt materiale skal leveres færdigt  
som trykklare højtopløselige pdf-filer, i
minimum 300 dpi, CMYK separeret.

Annoncemateriale sendes til  
annonce@vendemus.dk

1/4 side
2.339,-
B: 85 mm x H: 117 mm
B: 175 mm x H: 56 mm

1/4 

Helside
6.499,-
B: 175 mm x H: 240 mm
+ 3 mm ekstra til 
beskæring

Helside til kant
6.499,-
B: 210 mm x H: 278 mm
+ 3 mm ekstra til 
beskæring

1/1

1/1

2x1/1
opslag

Placeringstillæg: 
Side 2 500,-
Side 3 500,-
Bagside 1.000,-

Firmaguide
Firmaguiden fungerer som et praktisk 
opslagsværk, ved behov for kontakt af  
en professionel leverandør indenfor pleje 
og vedligeholdelse af grønne arealer. 
Du skal levere: Firmalogo, firmanavn, 
kontaktperson, produktbeskrivelse og 
formål. Sammenlagt 600 anslag inkl. 
mellemrum.

Pris for indrykning i firmaguiden  
i begge udgivelser 1500,- 

Rabat ved 
indrykning i 

begge udgivelser:

12,5 %



Bannerformat:
B: 800 px x H: 120 px

Bannerformat:
B: 800 px x H: 250 px

Bannerformat:
B: 800 px x H: 600 px

Annoncering i nyhedsbreve
Fra 2020 lancerer Danish Greenkeeper 
Association et månedligt nyhedsbrev 
som bringer inspirerende, aktuelt og 
relevant indhold direkte ud til medlem-
merne af foreningen. Nyhedsbrevet 
bliver et supplement til Greenkeeper 
magasinet og muliggør, at du som 
annoncør kan opnå øget synlighed af 
produkter og services – nu på flere 
platforme.

Bannerannonce formater
Bannerannoncer i nyhedsbrev 
udkommer i tre forskellige formater:

800 x 120 px 2.999,-
800 x 250 px 2.499,-
800 x 600 px 2.499,-

– og kan bl.a. linke videre til annoncørens 
egen hjemmeside eller andre platforme 
der ønskes. 

Bannerne skal leveres i det bestilte 
format og i en opløsning af 96 dpi.

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

72 22 70 80
jan@vendemus.dk

Rabat ved antal 
indrykninger:

2-4 = 7 %
5-8 = 14 %

9-12 = 21 %

MDR. BEST. 
DEADLINE

MAT. 
DEADLINE

UD-
SENDES

Feb. 24.02 26.02 27.02

Mar. 23.03 25.03 26.03

April 27.04 29.04 30.04

Maj 25.05 27.05 28.05

Juni 25.06 29.06 30.06

Juli 29.06 02.07 30.07

Aug. 24.08 26.08 27.08

Sep. 25.09 29.09 30.09

Okt. 26.10 28.10 29.10

Nov. 23.11 25.11 26.11

Dec. 16.12 18.12 22.12


