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Mediaplan 2020 for Konstruktørforeningens medier 

Konstruktørforeningen (KF) har en række medier, som kan være relevante at annoncere i, hvis 
du vil i kontakt med bygningskonstruktørerne. Bygningskonstruktører er ansat på alle områder 
af byggeriet fra planlægning til drift. De kan have positioner som fx direktører, bygherrer, 
partnere, projektchefer, byggeledere, projektledere og BIM-managere og kan være ansat i 
kommuner og stat, hos rådgivende ingeniører og arkitekter, entreprenører og leverandører. De 
arbejder med fag og funktioner, der spænder fra digitalt byggeri, byggesagsbehandling, kvalitet 
og bæredygtighed til arkitektur, logistik, produkter og facility management. Se KF’s købs- og 
betalingsbetingelser til sidst i dokumentet.  

KF’s medlemsblad: Konstruktøren     

Konstruktøren er foreningens trykte medlemsblad. Oplaget er på lidt over 
10.000 eksemplarer, hvoraf de cirka 8.500 er postomdelte. 
Konstruktørforeningen (KF) producerer unikt og journalistisk bearbejdet 
indhold. Vi har kun få annoncer i hvert nummer, så din annonce drukner ikke 
i mængden. Da KF gerne vil levere et flot og seriøst blad, kører vi 
udelukkende med en hel- eller halvsides annoncer. Book derfor i god tid, hvis 
du vil være sikker på plads. Du kan ikke booke rubrik- og jobannoncer i 
bladet. Du kan til gengæld købe jobannoncer i vores nyhedsbrev og lægge 
selve jobopslaget gratis på Konstruktørjob.dk.  

Udgivelsesplan 2020    

                 Marts          Juni             Aug.          Okt.             Dec. 

Udgivelsesdato*                  02.03          02.06          10.08        28.09          14.12 

Indleveringsdato                 03.02          30.04          17.06        02.09          11.11 

* Udgivelsesdatoen angiver den dag, bladet bliver sendt fra Post Nord. Det er fremme i medlemmets 
postkasse i løbet af ugen.  

 

Annoncestørrelser og priser for annoncer 
trykt både i 4-farver og s/h. 

 
Str. i mm 

 
Pris ex 
moms 

 
Beskæring 

Helsides  197x297  17.000 3 mm 

Bestemt placering helsides, side 4 / 5 / 7    3.000  

Halvsides bredformat 197x148   8.500 3 mm 

Bestemt placering helsides, side 4 / 5 / 7    1.500  

Bagside  137x237 22.000 3 mm 

Indstik: Pris aftales individuelt    
 
 

>>> 

http://konstruktørjob.dk/
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KF.dk 

På forsiden af KF.dk/arrangementer kan man få fremhævet sit kursus eller arrangement for 2.500 
kr. (ekskl. moms) i 14 dage. Book annoncen senest to dage før publicering. 

 

Konstruktorjob.dk  

Konstruktoerjob.dk er Konstruktørforeningens jobdatabase. Den bliver brugt flittigt af både 
jobsøgende konstruktører og af virksomheder, som vil ansætte en ny konstruktør. Det er gratis for 
virksomheder at lægge jobopslag op. Arbejdsgivere har to muligheder for jobannoncering: 

1. Man kan vælge at fremhæve et job i KF’s nyhedsbrev – læs mere ovenfor under ’KF’s 
Nyhedsbrev’. 

2. Man kan købe et topbanner på forsiden af Konstruktoerjob.dk i 14 dage ad gangen. 
Annoncer skal indleveres senest to dage før ønsket publiceringsdag som færdig jpg.  

 

Annoncestørrelse og priser 
Topbanner:  800 x 450 pixel       2.900 ekskl. moms 

Annoncer skal indleveres som færdigt billede (JPG) to dage før ønsket publiceringsdag. 

 

KF’s kursuskatalog 
 
Konstruktørforeningen udgiver to gange årligt et katalog med relevante arrangementer, kurser 
og uddannelser for bygningskonstruktører. Du har mulighed for at tiltrække flere deltagere til 
dine aktiviteter ved at annoncere i kataloget med en målrettet beskrivelse. Kontakt os for at 
høre mere om dine muligheder for annoncering og aktuelle priser. Se eksempel på et katalog.  
 
Efterårskatalog 2020: 

 Bestilling af kursusannoncer: Senest 30. marts 2020 

 Indlevering af færdigt annoncemateriale: Senest 6. april 2020 
Udgivelsesdato: 2. juni 2020 (udkommer sammen med Konstruktøren nr. 2)  
 
Forårskatalog 2021: 

 Bestilling af kursusannoncer: Senest 19. oktober 2020 

 Indlevering af færdigt annoncemateriale: Senest 26. oktober  
Udgivelsesdato: 14. december 2020 (udkommer sammen med Konstruktøren nr. 5)  

 

 
 

Kontakt  

 
Kontakt redaktør/kommunikationschef Kirsten Andersen på telefon 33 36 41 50 eller kido@kf.dk.  
 

>>> 

http://konstruktørjob.dk/
http://konstruktørjob.dk/
http://ipaper.ipapercms.dk/Konstruktrforeningen/kursuskatalog/web-kursuskatalog-pdf/
mailto:kido@kf.dk
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Købs- og betalingsbetingelser for alle annoncetyper  
 
Alle priser og indleveringsdatoer er forudsat, at materialet indleveres som færdig billedfil i 
følgende formater: 

 Elektronisk publicering: JPG, GIF, PNG  

 Konstruktøren: PDF eller JPG  
 
Afbestilling af annoncer: Annoncer kan afbestilles uden beregning frem til: 

 6 uger før indleveringsdato for Konstruktøren 

 Datoen for indlevering af materiale for kursuskataloget 
 
Afbestilles annoncerne senere end de angivne frister, vil kunden blive faktureret for annoncen.  
 
Betaling: Netto kontant efter faktureringsdato. 
 
Faktura: Ved EAN-nr. sendes faktura via et scanningsbureau. Medmindre andet er aftalt mailes 
faktura til kontaktperson. 


