
 

 

Annoncering i 
temp 2021 
 
Tal målrettet til Danmarks førende 
køle- og varmepumpefirmaer! 
 
temp er medlemsblad for Dansk 
Køl & Varmes 200 medlemmer og 
udsendes fem gange om året. 
 
temp indeholder artikler om, hvad 
der er aktuelt for branchen samt  
de vigtigste faglige nyheder.  
 
temp bliver læst af 
virksomhedsejere og ledere, men 
også af både medarbejdere – f.eks. i 
frokoststuen – kunder og 
samarbejdspartnere, som  
aflægger virksomhederne besøg.  
 
Formatet har i alle 38 år været A5, 
og det holder vi fast i. Det er en del 
af bladets identitet at være småt, 
men godt og målrettet. Og så 
handler det om en praktisk ting: I 
A5-format bliver det taget med. 
F.eks. med ud i servicevognen og 
bliver læst i en pause. 
 
Din annonce vil blive bemærket! 
 
Som et medlem sagde til os:  
”Jeg bladrer det altid igennem for 
at se, hvem der annoncerer. Og  
hvem der ikke gør”.

 

 
Frekvens 
Medlemsbladet temp udkommer 5 
gange årligt i februar, april, juni, 
september og december. Bladet 
udsendes til alle Dansk Køl & Varmes 
medlemmer plus en række 
samarbejdspartnere. 
 
Deadline for annoncer: 
Den 05. i måneden for udgivelse – temp 
vil normalt være hos modtagerne medio 
måneden.  
 
Levering:  
Annoncer leveres som pdf. 
Opløsning: 300 dpi. 
Mål: 130 mm i bredden x 190 mm i højden. 
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Annoncering - priser og rabatter 
 
Priser: 
1/1 side, side 4 til bagside: 2.500,- (reserveret: midtersider, side 4 t.o.m. 2/2021). 

½ side: 1.500,- (d.o.) 

Side 2: 3.000 ,- (reserveret til og med nr. 2/2023) 

Bagsideannonce 1/1 side: 3.000,- (er reserveret til og med nr. 2/2023) 

Bagsideannonce ½ side: 2.000,- (d.o.) 

Alle priser er excl. moms. 

 
Gentagelsesrabat: 
Gentagelsesrabat-aftaler tegnes for maximalt 12 måneder ad gangen. Det vil sige, at 
annonceringen skal ske inden for denne periode for at opnå rabatten.  
 
3 indrykninger: -10% (annonceringen kan ske efter annoncørens ønske inden for de 
følgende 12 måneder – fx fordelt således, at annonceringen sker i hver 2. udgivelse over 
de 12 måneder). 
 
5 indrykninger: -25% (tegnes således som fast annonce i samtlige udgivelser for de 
følgende 12 måneder). 
 
Rabatten godskrives ved fakturering, som sker efter hver indrykning. 
 

 
Andre typer annoncering 

Det er også muligt at annoncere i form af indstik som A4 løsblad - foldet til A5, 

M65 3-fløjet eller A5 løsbladbrochurer på min. 4 sider. Spørg efter pris. 
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