
FÅ JERES BUDSKAB UD TIL 
DANSKE HR-CHEFER, LEDERE 
SAMT UDDANNELSES-  
OG UDVIKLINGSANSVARLIGE

UDDANNELSE & UDVIKLING 
2020

ØVRIGE OPLYSNINGER

Bladets format: A4 – minimum 48 sider 

Raster:  54-70 linier

Papir:       100 gram Silk

Tryk:          VIBLA, Tlf. 70 26 63 00

Oplag: 1500 

Bureauprovision:  5% ved færdigt leveret materiale 

UDGIVER

DANSK HR 

Brunbjergvej 10A 

8240 Risskov 

Tlf.: 8621 6111 

www.danskhr.dk

06. december 2019  28. januar 2020

18. juni 2020  28. august 2020

 

ANNONCEMATERIALE

Annoncer til Uddannelse & Udvikling i redaktionelt materiale 

skal leveres i højopløselig pdf-fil.  

Til rubrikannoncen modtager du manuskriptark, som du skal 

udfylde og returnere til DANSK HR.

VIGTIGT:  Alle billeder, farver og grafik m.m. skal være  

defineret som CMYK-farver samt være i høj opløsning i  

minimum 300 dpi.    

Annoncer  i redaktionelt materiale 

1/1 side   11.700 kr

190 x 277 mm Ej til kant   

216 x 303 mm Til kant, mål er inkl. 3 mm beskæring

1/2 side, højformat   9.500 kr

  97 x 291 mm  Ej til kant   

106 x 303 mm Til kant, mål er inkl. 3 mm beskæring

1/2 side tværformat   9.500 kr

190 x 128 mm Ej til kant  

216 x 147 mm Til kant, mål er inkl. 3 mm beskæring

1/1 bagside til kant   12.750 kr

216 x 303 mm Mål er inkl. 3 mm beskæring 

Annoncerabatter

2 indrykninger over 12 mdr.: 15%

Introduktionsrabat for førstegangskunder: 15%

 

Rubrikannonce i Kursuscenterguiden 2018 5.500 kr

Indeholder beskrivelse, kontaktinformation, oplysninger om  

stedets kapacitet, logo og billede i trykt magasin og på web.

Prisen omfatter en rubrikannonce i både januar og august udgivelsen

Forsideannonce til Kursuscenterguiden 8.000 kr

184 x 234 mm  Ej til kant  

 

Alle anførte priser er ekskl. moms.  

For øvrige formater og indstik, spørg efter pris

ANNONCEPRISER OG FORMATER 

Uddannelse & Udvikling har i over 30 år inspireret danske 

ledere, møde- og uddannelsesplanlæggere til udviklingen  

af virksomhedens menneskelige ressourcer. 

 

Udover de faglige artikler, der hver gang beskæftiger sig med 

et aktuelt tema, indeholder magasinet Kursuscenterguiden 

med oversigt over kursus- og konferencecentre. 

 

Uddannelse & Udvikling udkommer direkte til alle DANSK 

HR’s ca. 1000 medlemmer og bliver solgt i abonnementsform 

til andre ledere, møde- og uddannelsesplanlæggere.

AFLEVERINGSFRIST   UDGIVELSESDATO

ANNONCEBESTILLING

Sales Manager

Anne Kjeldgaard

apk@danskhr.dk

Tlf.: 3841 6138 

ANNONCELEVERING

Communication Manager

Marie Korsgaard

mko@danskhr.dk

Tlf.: 3841 6135

TIDSSKRIFT OM UDDANNELSE & UDVIKLING 

”Plejer er død, og der  
er ikke noget, der er  
rigtigt og forkert  
– der er bare forskel. 
Vores mindset skal 
ændre sig, så vi  
hele tiden spørger  
os selv: Hvad kan  
jeg gøre?”
Mette Marie Stig-Jørgensen 
Learning & Development,
Dustin
Side 18

Tema   
Reskill / Upskill 
– et kig i maskinrummet

Kursuscenterguiden

Why learning 
agility matters  
– and how to build it  
Side 24

2
2019

Ved køb af rubrikannonce i Kursuscenterguiden 

optages annoncen GRATIS i HR Guiden som udgives 

som trykt håndbog i februar. Oplag på 2.500 stk.  

Den sendes til samtlige HR-afdelinger i Danmark og 

udgives på hrguiden.online i kategorien Kursus- og 

konferencecentre.

Ekstra!


