
Annoncepriser og formater

1/1 side i fagregister 23.600,- 29.700,-
210 mm x 297 mm (+ 5 mm til kant)

Omslagsside foran eller bagi  41.000,-
210 mm x 297 mm (+ 5 mm til kant)

Bagsiden  74.000,-
210 mm x 297 mm (+ 5 mm til kant)

1/2 side tværformat 12.600,- 17.400,-
183 mm x 131 mm

1/2 side højformat 12.600,- 17.400,-
89 mm x 266 mm

1/3 side tværformat 9.000,- 13.200,-
183 mm x 85 mm

1/4 side tværformat 7.500,- 10.400,-
183 mm x 65 mm

1/4 side højformat 7.500,- 10.400,-
42 mm x 266 mm

1/4 side højformat 7.500,- 10.400,-
1/4 side 89 mm x 131 mm

1/6 side tværformat 5.800,- 8.600,-
89 mm x 82 mm

Annonceformat Bredde x Højde Sort/hvid 4 farve (CMYK)

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) udgiver hvert andet år ABF-håndbogen i bogform. 
Håndbogen er målrettet bestyrelser i private andelsboligforeninger samt professionelle aktører som 
advokater og administratorer. Alle aktører til andelssegmentet kan opnå en forhåndsviden i relation til 
beslutningsprocesser og beslutningskontakter. Håndbogen er fundamentet for bestyrelsesarbejdet. Den 
giver en grundig gennemgang af en lang række emner såsom den daglige drift, økonomi, administration, 
planlægning og gennemførelse af byggearbejde samt køb og salg af andelsbolig.

Håndbogen sendes til bestyrelserne i alle ABF’s mere end 5.500 medlemsforeninger – i alt oplag 6.500 
håndbøger.

ABF udgiver i sommeren 2022 en opdateret udgave, og dit firma har mulighed for at indrykke en 
annonce i håndbogens fagregister.
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Information og viden 
om elladestandere 

       viden · rådgivning · inspiration · viden · rådgivning · inspiration · viden · rådgivning · inspiration

Din andel – vores kompetencer

Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af ABF.  
Se flere aktiviteter og tilmeld dig via www.abf-rep.dk

Mange foreninger ønsker  
den grønne omstilling, og  
overgangen til elbiler er et  
skridt i den rigtige retning.
Kom til en aften med  
eksperterne og bliv klogere  
på mulighederne.

Som forening kan I gå flere veje:
Hvilken teknisk løsning?
Hvor mange opladningspladser?
Hvilken afregningsform?
Køb eller leasing?
 
I ekspertpanelet sidder rådgiver 
fra FDEL, juridisk rådgiver fra ABF 
samt fagpersoner fra udbydere 
og installatører af ladeløsninger. 

Panelet indleder aftenen med oplæg. Herefter er  
der afsat god tid til, at I kan indgå i dialog med 
eksperterne og stille spørgsmål om jeres konkrete 
projekt – så I er sikre på, at få de svar I søger.

Tilmelding kræves, max to personer pr. forening. 
Begrænset antal pladser.

Vi afholder ”Mød Eksperterne” i hele landet 
på følgende datoer: 

Herning 24. november kl. 17 - 20
I samarbejde med NORDEA
Randers 25. november kl. 17 - 20
I samarbejde med Arbejdernes Landsbank
Fredericia 2. december kl. 17 - 20
I samarbejde med Arbejdernes Landsbank
Ringsted 6. december kl. 17 – 20 
I samarbejde med NORDEA

Adresser og tilmelding på www.abf-rep.dk

Du møder blandt andet disse eksperter:


