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ABFnyt
- Medlemsblad for andelshavere

To målgrupper - ét blad
Bestyrelser
Andelsboligforeningers bestyrelser har ansvaret for driftsopgaver og
for at føre nye renoveringsprojekter ud i livet. Derfor kan bestyrelser
have brug for at samarbejde med fx penge- og realkreditinstitutter,
arkitekter, administratorer eller advokater.
Nyt tag, nye vinduer eller efterisolering, er eksempler på renoveringsprojekter, som mange bestyrelser har fokus på - uanset om det er en
etageejendom eller klyngehuse.
Andelshavere
Andelshavere har økonomisk interesse i at foretage forbedringer i
deres andelsbolig. Det kan være nye hvidevarer, møbler, køkken eller
badeværelse.
Måske har den enkelte andelshaver brug for at optage et lån for at få
opfyldt sine bolig- og indretningsdrømme.
Og når en andelshaver skal sælge sin andelsbolig, kan en ejendomsmægler varetage salget.
For annoncører
Uanset om jeres produkt eller serviceydelse henvender sig til andelsboligforeningerne eller til de enkelte andelshavere, får I gennem ABFnyt
kontakt til to store købe– og beslutningsdygtige målgrupper.
Virksomheder kan også annoncere i Firmaguiden på abf-rep.dk, og her
læse mere om, hvordan I kan blive eksponeret til bestyrelser gennem
ABF, fx via direct mail og nyhedsbreve.

Udgiver:

Om ABFnyt
•

ABFnyt er medlemsbladet for andelshavere i private andelsboligforeninger,
som er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF).

•

Bladet er landsdækkende og udkommer i både etageejendomme og
klyngehuse.

•

Vi skriver om livet i foreningerne, om aktuelle sager og i hvert nummer
har vi et tema, som går i dybden med et relevant emne, fx renten på

Andelsboligforeningernes
Fællesrepræsentation
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V
33 86 28 30
abf@abf-rep.dk
www.abf-rep.dk

andelsboliglån eller sætter fokus på renovering.
•

Der findes ca. 207.000 andelsboliger fordelt i ca. 9.000 andelsbolig-		
foreninger i Danmark, og ABFnyt dækker 75% af foreningerne.

•

ABFnyt kan downloades på abf-rep.dk, hvor du også kan læse mere om
organisationen.

Følg os på:
facebook.com/abf.rep.dk
linkedin.com/company/abf
twitter.com/abf_nyheder

Annoncepriser og formater:
Annonceformat:

Bredde x Højde

Sort/hvid

+ 1 farve

4 farve (CMYK)

1/1 side
20.100,210 mm x 285 mm + 5 mm kant

21.600,-

24.600,-

Bagsiden			26.900,210 mm x 235 mm + 5 mm kant		

1/2 side bredformat
183 mm x 131 mm

11.200,-

12.700,-

15.700,-

1/2 side højformat
89 mm x 266 mm

11.200,-

12.700,-

15.700,-

1/3 side bredformat
183 mm x 85 mm

8.500,-

10.000,-

13.000,-

1/3 side højformat
89 mm x 176 mm

8.500,-

10.000,-

13.000,-

1/4 side bredformat

7.000,-

8.500,-

11.500,-

7.000,-

8.500,-

11.500,-

7.000,-

8.500,-

11.500,-

1/6 side bredformat
89 mm x 82 mm

4.700,-

6.200,-

1/8 side bredformat
89 mm x 65 mm

3.700,-

5.200,-

183 mm x 65 mm
1/4 side (3-spaltet)
136 mm x 85 mm
1/4 side højformat
89 mm x 131 mm

Annoncemateriale:

Deadlines/udgivelse:
Nr.

Udkommer Materiale Bestilling

1-2019

27/12

06/12

30/11

2-2019

15/05

29/04

12/04

3-2019

29/08

12/08

06/08

4-2019

14/11

28/10

22/10

Rabat:
3 indrykninger: 5 %

Format:

210 x 285 mm
(+ 5 mm til beskæring)

Trykteknik:

Rotation

Papirkvalitet:

60 g. Grapho Invent

Annoncemateriale: Højtopløselig pdf

Oplag:
Oplagstal: 99.113

Annoncesalg:
ABF
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V
Att.: Martin Borregaard
Telefon: 33 86 28 30
Email: abf@abf-rep.dk

4 indrykninger: 10 %

Tillæg:
Til kant tillæg: 10 %
Særplacering: 20 % (kun 1/1 sider)

29.10.18

Indlæg: Efter tilbud

Alle priser er eksklusiv moms og opsætning af annoncer.

