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NÅLEDRYS, KORTE MEDDELELSER OG WWW.CHRISTMASTREE.DK
udgives af Danske Juletræer. Vi er en brancheforening, der spæn- 
der fra producenter, grossister og planteskoler til maskin- 
producenter. Vi arbejder på at sikre en rentabel og bæredygtig 
juletræs- og klippegrøntproduktion i Danmark nu og fremover. 



  

Nåledrys

Format bredde x højde (mm) Priser ekskl. moms

1 / 1
181x263

210x297 + 3 mm beskæring
9.000

2 / 3 181x170 7.400

1 / 2
B: 181x128

H: 86,5x263
6.200

1 / 3
B: 181x85

H: 86,5x170
4.700

1 / 4
B: 181x63

H: 86,5x128
3.700

1 / 6
  B: 181x40
H: 86,5x85

2.650

1 /8 86,5x63 2.150

Side 3 som 1/1 10.000

Bagsiden 181x220 10.000

Midtersiderne
388x263

420x297 + 3 mm beskæring
15.600

Indstik indhent tilbud

H
B

H
B

HB

H
B

1/8

Nåledrys er foreningens fagtidsskift. Det er det eneste tidsskift kun for juletræs- og klippegrøntbranchen. 
Tidskiftet bringer dyrknings- og afsætningsrelaterede artikler samt uddybende forskningsbaserede 
og andre beskrivende artikler fra ind- og udland, som er relevant for branchen. Nåledrys bliver primært 
distribueret til branchens producenter, grosister, planteskoler og maskinleverandører i Danmark, 
Norge og Sverige.

Vær med når 
fagligheden er 
i højsædet...

Udkommer 
4 gange om året til cirka 1.300 læsere
 
Udgiver
Danske Juletræer - træer og grønt
Blokken 15 . 3460 Birkerød
info@christmastree.dk . www.christmastree.dk
 
Redaktion
Lars Bo Pedersen (redaktør)
M: 2673 4266 . lbp@christmastree.dk
 
Kontaktpersoner
Lars Bo Pedersen (artikler + annoncer)
M: 2673 4266 . lbp@christmastree.dk
 

Trykkeri 
www.step.dk

Rabat
10 % ved medlemskab af DJ – kan kombineres med:
10 % ved samlet ordre på 3 annoncer
20 % ved samlet ordre på 4 annoncer
Alle priser er ekskl. moms
Annoncerne kan fordeles over 2 år

Tidsskriftet udkommer
Primo marts, primo maj, medio september og 
primo december
 
Deadline for annoncer 
En måned før tidsskriftet udkommer

Annoncepriserne er baseret på trykkeklart materiale                                                                                    B = bredformat, H = højformat

“



  

Korte 
Meddelelser

Vores nyhedsbrev Korte Meddelelser er med cirka 40 numre årligt branchens mest højaktuelle 
informationskilde. Nyhedsbrevet har en hurtig produktionstid og bliver hver gang sendt ud til 
omkring 1.000 læsere per mail. Korte Meddelelser er derfor velegnet til annoncer og nyheder, der 
hurtigt skal ud til Danske Juletræers medlemmer samt skovridere og skovfogeder hos blandt andre 
HedeDanmark, Skovdyrkerne og Naturstyrelsen.

Format bredde x højde (mm) bredde x højde (pixel) Priser ekskl. moms

1 / 1 128x190 580x860 4.350

2 / 3 128x125
580x560

3.250

1 / 2 128x93
580x420  

2.700

1 / 3 128x60
580x270  

2.050

1 / 4 128x45
580x200  

1.700

1/6
128x30 580x135  

1.250

Korte Meddelelser er en solid blanding af højaktuel 
dyrkningsinformation og viden om markedet, 
hvilket gør nyhedsbrevet til et uundværligt 
redskab for alle aktører i juletræsbranchen. 
Derfor bliver Korte Meddelelser læst, så snart 
det udkommer. Vi laver gerne aktive links i din 
annonce, så læserne kan blive sendt direkte 
videre til din hjemmeside.

Annoncepriserne er baseret på levering af 
færdigt materiale, som er klar til publicering. 
Annonceopsætning afregnes med 500 kr. per 
annonce. 

Personalia nyheder
Gør firmaets nye ansatte medarbejdere, jubilæer, 
runde fødselsdage og lignende synlige i bran-
chen. Vi tilbyder at bringe brancherelaterede 
personalia nyheder i Korte Meddelelser. 

Vi tilbyder ¼ side for kun 500 kr. eksklusiv 
moms. Nyheden skal være brancherelevant og 
omhandle personalia uden annoncepræg. 

Send os et foto og en tekst og vedlæg også gerne 
et firmalogo. Så sætter vi det op til udsendelse.

Rabat
10 % ved medlemskab af DJ – kan kombineres med:
10% ved 4 samtidige indrykninger.
20% ved flere end 4 samtidige indrykninger.
Alle priser er eksklusive moms.

Kontaktpersoner
Joachim Jerram Bruun 
T: 2911 4266 . km_annonce@christmastree.dk

Adam Kofoed Månsson
M: 2625 4266 . km_annonce@christmastree.dk

Vær med når 
nyhederne 
kommer...“

Korte Meddelelser

K    RTE MEDDELELSER



          

Blokken 15 . 3460 Birkerød
Mail: info@christmastree.dk 
www.christmastree.dk

Annoncer på vores hjemmeside

Vær synlig online på Danske Juletræers hjem-
meside. Vi tilbyder alle virksomheder inden for 
branchen at komme på forhandleroversigten 
over brancheleverandører.

Hjemmesiden besøges årligt af mere end 60.000 
brugere, producenter og andre beslutningstagere 
inden for juletræs- og klippegrøntbranchen. 
Med denne service giver vi alle leverandører 
mulighed for at promovere deres virksomhed på 
nettet. Samtidigt bliver det lettere for kunderne, 
at finde netop din virksomhed.

Med få klik, kommer man nemt direkte ind på 
forhandleroversigten. Her kan brugeren sortere 
virksomhederne efter type. På forhandler-
oversigten tilbyder vi at bringe et firmalogo og 
en tekst (maksimalt 300 tegn). Fra forhandler-
oversigten linkes direkte til virksomhedens egen 
hjemmeside. 

Indholdet i annoncørboksen på forsiden skifter 
hver gang den besøgende bevæger sig rundt på 
hjemmesiden, så man deler indholdet i forsidens 
annoncørboks med de øvrige annoncører. I 
annoncørboksen tilbyder vi ligeledes at bringe 
et logo og en tekst på maksimalt 100 tegn. Vi 
klarer opsætningen.

Prisen er 1000 kr. ekskl. moms for et år fra 
januar til og med december. Medlemmer af 
Danske Juletræer får rabat og kan komme på 
forhandleroversigten for 750 kr. ekskl. moms 
for et år. Annoncen forlænges automatisk, indtil 
den opsiges.

Kontaktperson
Adam Kofoed Månsson 
M: 2625 4266 . akm@christmastree.dk

Vær synlig online...

“

Danske     Juletræer
– træer & grønt


