
HVORDAN SIKRER VI EN BÆREDYGTIG FREMTID ? 
HVAD GØR NORDJYDERNE FOR ET BÆREDYGTIGT MILJØ ? 

Med profilavisen ”Det bæredygtige Nordjylland” sætter vi fokus på netop disse 
spørgsmål. 
Bæredygtighed er et vidt begreb. Men uanset om vi taler om energioptimering, 
transport eller byggeri - har de alle samme fællesnævner - bæredygtighed. 
Bæredygtige løsninger er en fast bestanddel af det nordjyske erhvervsliv og den 
nordjyske mentalitet. Dette beskriver vi i en række aktuelle artikler, der belyser 
mange aspekter af et bæredygtigt Nordjylland. 

Bl.a.: - Energioptimering - Bæredygtighed i det private og offentlige 
- Fremtidens transportløsninger - Byggeri og byggeteknologi - Genanvendelse 
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DET BÆREDYGTIGE
NORDJYLLAND

NORDJYSKE Stiftstidende søndag
dækker Nordjylland med

et samlet læsertal på
108.000 personer over 12 år

Kilde: Index DK/Gallup Marketing 2H 2016

TILLÆG SOM E-AVIS
Tillægget udgives også som e-avis 

på nordjyske.dk
– med gratis adgang, også for 

ikke-abonnenter. 

nordjyske.dk har 175.000 ugentlige 
brugere, og ligger nr. 3 på TOP20-liste

over nordjydernes foretrukne nyhedssites
Kilde: Index DK/Gallup Marketing 2H 2016

LÆSERNE AF 
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 

SØNDAG
er købestærke og har en højere købekraft 

end den gennemsnitlige nordjyde.
Har et rådighedsbeløb pr. md. på kr. 13.463,- 

mod kr. 11.952,- for region Nordjylland.
Kilde: Index DK/Gallup Marketing 2H 2016

Denne profilavis giver mulighed for at introducere læseren for, hvad netop din virksomhed gør 
for at bidrage til det bæredygtige Nordjylland. Et område som optager læserne af NORDJYSKE 
Stiftstidende, hvoraf 47% af søndagslæserne er meget/ret interesseret i forurenings-og 
miljøspørgsmål- svarende til 51.000 læsere. Endvidere foretrækker 34% af søndagslæserne at 
købe miljøvenlige produkter – svarende til 37.000 læsere 
Kilde Index Gallup/ 2. halvår 2016 

Hvad enten du har et unikt produkt, et nyt bæredygtigt koncept eller råd og vejledning, så har 
du nu mulighed, for at ramme en attraktiv målgruppe med interesse for bæredygtighed.
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FAKTA

MEDIE: Det Bæredygtige Nordjylland

UDKOMMER: Søndag 10. september 2017 

ANNONCEFORMATER (BXH) OG PRISER 
INKL. FARVE:
1/4 side = 123x175 mm  Kr.  6.995,-
1/2 side bredformat = 
    250x175 mm  Kr. 10.995,-
1/2 side højformat = 
    123x355 mm  Kr. 10.995,-
1/1 side = 260x365 mm
+ 5 mm beskæring u/skæremærker  Kr. 14.995,-
Opslag = 520x365 mm
+ 5 mm beskæring u/skæremærker  Kr. 20.995,-

DEADLINES:
Bestilling af annonce: Mandag 28. august 2017 
Efterlev. af færdigt materiale:
Mandag 4. september 2017

FORMAT/PAPIR:
Trimmet format T2 på 52 grams avispapir 

Priserne er ekskl. moms, produktion og 

miljøtillæg samt obligatorisk e-tillæg kr. 495,- 

ifm. e-avisudgave og link til din hjemmeside.

Kilde: Index DK/Gallup Marketing 2H 2016

  

 

 

LÆSERTAL:
Aalborg  38.000
Himmerland  15.000
Vendsyssel  37.000
Thisted  10.000
Total læsertal:  108.000
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TILKØB AF
VIRKSOMHEDSPORTRÆT - ADVERTORIAL

Opgradering af annonce. Her kan du fortælle 
historie og fremtid omkring din virksomhed og 
serviceydelser. 
Du bliver kontaktet af tekstforfatter. I aftaler 
tid til interview og research, enten hos dig eller 
via telefon. Derefter modtager du et oplæg til 
godkendelse. 
Tilkøbspris ekskl. annoncepris Kr. 5.000,-

For bestilling og yderligere information kontakt Salgsafdelingen hos NORDJYSKE Medier på tlf. 9935 3535


