
PRÆSENTERER

ET CIRKULÆRT 
 DANMARK

 ANNONCETILLÆG I JYLLANDS-POSTEN

 GATE 21 KONFERENCE 2019

 SÆRDISTRIBUTION TIL LANDETS KOMMUNER

 3 UGER ONLINE PÅ JP & FINANS.DK

 JP TEMA SUBSITE

PRODUCERES I SAMARBEJDE MED:

30. januar 2019

EKSKLUSIV CROSS-MEDIA KAMPAGNE

Gennem inspirerende indhold og med udgangs-
punkt i FNs verdensmål sætter Jyllands-Posten 
fokus på cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Vi motiverer virksomheder, offentlige 
 organisationer og relevante  beslutningstagere til 
at tænke i fremtidige løsninger.

Med Et Cirkulært Danmark  skabes en unik 
 platform for din organisation til, at blive 
 eksponeret i en relevant kontekst.



REDAKTIONELT FOKUS

En omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer et stort potentiale for miljøet og kan potentielt 
 forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Cirkulære virksomheder kan reducere omkostninger 
indtil et vist punkt ved at udnytte produktionskapaciteten bedre, bruge færre materialer i både design 
og produktion samt øge genanvendelsen og mindske affaldsmængden.JP sætter fokus på temaet med 
 oplysning, inspiration, udvikling og behov.  

EMNER VI ØNSKER AT DÆKKE:

 Design og emballage

 Affald og genanvendelse  

 Plast

 Kemi

 Data og digitalisering 

 Bygninger og biomasse   

 Madspild

 Mærkninger

 Tekstil

 Elektronik

 Forbrugsmønstre

REDAKTIONELT FOKUS KONCEPT MEDVIRKEN

*Klik på billeder for at se eksempler på tidligere crossmedia kampagner

https://www.e-pages.dk/jpdiverse/2093/
https://jptema.dk/baeredygtighed/movia-baner-vejen-for-groen-busdrift-paa-hele-sjaelland/


MÅLGRUPPE

 Beslutningstagere i førende virksomheder 
med forretningsområder, produkter og 
kompetencer relateret til cirkulær  økonomi. 
Kommuner og politiske aktører med 
 indflydelse på udviklingen i Danmark.

KONCEPT

SÅDAN  STYRKES DIT BRAND
Gennem native advertising og content marketing skaber vi målrettet 
værdi for læsere og samarbejdspartnere. Med skræddersyet indhold 
placerer vi dit brands budskaber på en kanal, som giver indsigt og 
understøtter din målgruppes beslutningsproces.

PARTNERSKABER
Førende aktører, hvis arbejdsområde og produkttilbud relaterer sig 
til temaet, har mulighed for, at investere 1, 2 eller 3 siders fri råderet. 
Siderne kan udfyldes af artikler og annoncering efter eget ønske. 
Jyllands-Posten kommercielle afdeling stiller journalist og grafisk 
assistance til rådighed.

SYNERGIEN MELLEM PRINT OG ONLINE
Temakampagnen kan læses gratis på jp.dk og finans.dk fra 
 udgivel ses  datoen og to uger frem som digital e-paper. Alt  redaktionel 
indhold fra udgivelsen uploades på en skræddersyet sektion på 
jpcontent.dk, hvor det befinder sig i en ubegrænset periode. Der 
 skabes en særlig intensiveret trafik i en periode på tre uger fra 
bannervisninger på jp.dk og finans.dk. Der udarbejdes unikke artikel 
URLl’er, som frit kan deles på egne online platforme. 

DISTRIBUTION

Annoncetillæg landsdækkende i 
Jyllands- Posten d. 30. januar

Distribution via Gate 21 konference

Særdistribution til  landets kommuner

Online e-paper inkl. 3 ugers forside-
eksponering på jp.dk og finans.dk

Artikler online på jptema.dk

jp.dk

jptema

REDAKTIONELT FOKUS KONCEPT MEDVIRKEN



Cross-Media PRINT

ONLINE

Artikelpakke .............................................................................. 46.500,- 

Opslagspakke ............................................................................ 69.750,-

Sponsorpakke ............................................................................ 89.750,-

Side 3/bagside ........................................................................... 49.000,- 

1/1 annonce .............................................................................. 38.000,-

1/3 side ..................................................................................... 21.500,-

Forsidebanner ........................................................................... 18.500,-

Topbanner ................................................................................. 11.000,-

Artikelbanner .............................................................................. 7.800,-

100.000 artikelteaservisninger (jp.dk/finans.dk) ........................ 12.450,-

VÆR EN DEL AF KAMPAGNEN

 (På udvalgte artikler)

Format: 1/1 side: 266 x 365 mm    2/1 page: 546 x 365mm

Specifikationer: Annoncer skal leveres i en print klar pdf i CMYK. 

Deadline materiale: 15. jan. 2019. Sendes til peter.a.nielsen@jp.dk

ARTIKELPAKKE

1 side redaktionelt partnerskab
Journalist
Grafisk opsætning
Aktivt link i e-paper
Online artikel på subsite
Online bannere på egen artikel

1 SIDE E-PAPER ONLINE

OPSLAGSPAKKE

2 sider redaktionelt partnerskab
Journalist
Grafisk opsætning
Aktivt link i e-paper
Online artikel på subsite
Online bannere på egen artikel

2 SIDER E-PAPER ONLINE

SPONSORPAKKE

2 sider redaktionelt partnerskab
1/1 annonce
Journalist
Grafisk opsætning
Aktivt link i e-paper
Online artikel på subsite
Online bannere på egen artikel

2 SIDER 1 SIDE E-PAPER ONLINE

Peter Aagaard Nielsen
Projektleder 
Jyllands-Posten

T: +45 50 80 91 56
M: peter.a.nielsen@jp.dk
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REDAKTIONELT FOKUS KONCEPT MEDVIRKEN


