
▪ Børsen Logistik som  Mediepartner 

▪ Specialudgivelse i Børsen for Transport 2019

Partner-oplæg



Kontakt Thomas Rosendal på thomas@media-sales.dk eller 23 60 39 40,
hvis du vil høre mere om Danmarks mest værdifulde læsere.

19. Marts udgives Børsen Logistik med ekstraordinært stort tema og 
messeavis om den store, skandinaviske transportmesse i Messecenter 
Herning; Transport 2019.

Der sættes fokus på transportsektoren og de aktuelle temaer i branchen og 
nyheder som også bliver taget op på Transport 2019, såsom branchens 
grønne omstilling, blockchain, spedition, lagerstyring og hele 
digitaliseringen af moderne erhvervstransport.

Der vil være fokus på̊ innovation i transportbranchen, og vi vil se nærmere 
på de udfordringer og krav, der er til aktører, materialer, systemer og 
kunder i en globaliseret handel. Inden for disse områder ser vi på alt fra 
lastbiler, varebiler og busser til lager, logistik, vedligeholdelse og drift. 

Tema: Transport 2019 – MCH-
messe 21-23. marts 2019

Annoncer for din stand, nyheder og produkter i Børsens tema-sektion 
som yderligere særomdeles i 5.000 ex. på messen til alle deltagere

Eksklusivt udstiller-tilbud for annoncering i Børsen Logistik - Transport 2019

Udgivelsesdato Ordredeadline Materialedeadline

19. Marts 2019 28. februar 10. marts

Helside-udstillertilbud Halvside-udstillertilbud Digital - udstillertilbud

13.500 kr. 8.000 kr. Nyhedsbrev/banner – efter aftale

Klik på billedet ovenfor
for at se en udgave af
Børsen Logistik.

https://annonce.borsen.dk/avis/logistik/
http://www.e-pages.dk/borsen2/237/


*Kantar Index Danmark/Gallup 4. kvt. 2017 + 1. kvt. 2018.

3 gode grunde til at annoncere i Børsen Logistik 

16.633
af Børsens erhvervsaktive 
læsere er CEO eller CFO.*. 

19%
af Børsens erhvervsaktive 
læsere har været involveret i 
indkøb af lagerinventar*.

24%
af Børsens erhvervsaktive 
læsere har været involveret i 
indkøb af spedition, shipping 
og transportservices*. 

Børsen Logistik er tillægget, der henvender sig til logistikvirksomheder og -afdelinger samt 
virksomheder, der leverer til den voksende logistikbranche. Vi sætter fokus på logistiske 
udfordringer og innovative løsninger og muligheder, som branchens virksomheder står over for i 
et globalt marked. Vores læsere får derfor masser af inspiration og værktøjer til at træffe 
beslutninger på transportområdet. Med en annonce i Børsen Logistik når du også en attraktiv 
målgruppe. Børsen har nemlig 16.633 læsere, der er CEO eller CFO, og hele 24 pct. har været 
involveret i indkøb af spedition, shipping og transportservices. Så hvis du kan tilbyde logistiske 
løsninger til branchens beslutningstagere, så har vi læserne, der gerne vil høre om det*. 
Lakserødt. Uden tvivl.

Kan du tilbyde logistiske 
løsninger til logistikbranchens 
beslutningstagere? 

https://annonce.borsen.dk/avis/logistik/

