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NU FOODEXPO
BUYER’S MAGAZINE
Din direkte vej til 8.000 professionelle indkøbere på Foodexpo!

NU FOODEXPO BUYER’S MAGAZINE
Foodexpo fortsætter samarbejdet med Mathiesen Media om udgivelsen af NU Foodexpo buyer’s magazine. Du kan være med i magasinet,
der fungerer som inspirations- og informationsværktøj for branchens indkøbere. Hvis du tegner din annonce før 1. november 2017, får du
10 procent i first mover-rabat.

Oplaget på magasinet NU Foodexpo er 8.000 eksemplarer. 3.000 styk udsendes af MCH Messecenter Herning en måned før messestart til
nøgleindkøbere, presse og tidligere besøgende på Foodexpo. 5.000 styk ligger til uddeling på Foodexpo - blandt andet ved indgangene, i
loungen for VIP-besøgende og i presserummet.

Foodexpo udsender newsletter med link til e-version til tidligere besøgende forud for messen, ligesom der uploades et link til den
elektroniske version af NU Foodexpo på Foodexpos hjemmeside, når magasinet er udkommet.

NU Foodexpo er målrettet messens professionelle indkøbere og indeholder optakt til Foodexpo med praktisk information, udstillerliste og
omtaler af messens arrangementer samt masser af inspirerende artikler om udstillernes nyheder og events.

RABAT TIL FIRST MOVERS!

Tegn din annonce før 1. november 2017 og få 10% i rabat.

Priser, formater og deadlines

Vil du sikre dig optimal opmærksomhed målrettet Foodexpos besøgende?
Så tegn din annonce i NU Foodexpo.

Opslag: 25.500 DKK

Helside: 15.000 DKK

Halvside: 7.500 DKK

Tredjedel: 5.500 DKK

Format: 450x297 mm + 5 mm besk

Format: 225x297 mm + 5 mm besk

Format: 108x2977 mm + 5 mm besk

Format: 72x297 mm + 5 mm besk

Alle priser er excl. moms og baseret på modtagelse af trykklar pdf.
Materialedeadline for trykklar annonce: Mandag den 5. februar 2018.
Magasinet udkommer den 23. februar 2018 - cirka en måned før Foodexpo i MCH,
som finder sted den 18.-20. marts 2018.

KONTAKT OS

HELLE MATHIESEN / EDITOR IN CHIEF

DORTE KNUDSEN / ADVERTISING

Send nyheder og billeder til redaktionen:

Hør om muligheder for annoncering hos:

Chefredaktør Helle Mathiesen

Dorte Knudsen

t + 45 4243 3492 / e helle@mathiesenmedia.dk

t +45 4270 0866 / e dorte@mathiesenmedia.dk
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