
Danske Juletræer er en landsdækkende brancheforening, hvor medlems- 
kredsen omfatter cirka 650 producenter, grossister, forhandlere, 
godsejere, planteskoler og maskinproducenter. 

Vi passer godt på det danske juletræ, og arbejder proaktivt på at 
sikre en rentabel og bæredygtig juletræs- og klippegrøntproduktion 
for alle medlemmer uanset størrelse.  

ANNONCERING
DANSKE JULETRÆER   
 

20
22



Udkommer 
Cirka 40 gange om året

Antal læsere
Cirka 1.000 pr. udsendelse

Ordreafgivelse
7 dage før næste udgave

Korte Meddelelser er branchens højaktuelle online nyhedsbrev med en solid blanding af dyrknings- og 
markedsinformation fra ind- og udland. Det læses af alle med interesse i- og omkring juletræsbranchen. Korte 
Meddelelser er et relationsopbyggende medie, der med klikbare annoncer øger trafikken til din hjemmeside, 
og er særdeles velegnet til lancering af nye produkter, synlighed, kampagner og branding. 

Korte Meddelelser

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

“
- Det højaktuelle nyhedsbrev  
i kundernes mailboks

RABATTER
10%  

ved samlet ordre 
på 3 indrykninger

20%  
ved samlet ordre 
på 4 indrykninger

Medlemmer af  
Danske Juletræer 

får derudover  
10% rabat på alle  

listepriser.

K    RTE MEDDELELSER

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

1 / 1 128x190 580x860 4.600

2 / 3 128x125
580x560

3.500

1 / 2 128x93
580x420  

2.900

1 / 3 128x60
580x270  

2.200

1 / 4 128x45
580x200  

1.900

1/6
128x30 580x135  

1.400



Format bredde x højde (mm) Priser ekskl. moms

1 / 1
181x263

210x297 + 3 mm beskæring
9.600

2 / 3 181x170 7.800

1 / 2
B: 181x128

H: 86,5x263
6.600

1 / 3
B: 181x85

H: 86,5x170
5.000

1 / 4
B: 181x63

H: 86,5x128
4.000

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

2.900

1 /8 86,5x63 2.400

Side 3 som 1/1 10.600

Bagsiden 181x220 10.600

Midtersiderne 388x263
420x297 + 3 mm beskæring

16.500

Indstik indhent tilbud

H
B

H
B

HB

H
B

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

Nåledrys
Nåledrys er et fagtidsskrift for alle med tilknytning til juletræs- og klippegrøntbranchen. Det indeholder 
dyrknings- og afsætningsrelaterede artikler, pris- og markedsudvikling, levende portrætter samt uddybende 
forskningsbaserede artikler fra ind- og udland. Nåledrys udkom første gang i 1985 og distribueres til læsere 
i både Danmark, Norge og Sverige.

Udkommer 
4 gange om året (primo marts, primo maj, 
medio september og primo december)
 
Oplag 
1.100 eksemplarer

Ordreafgivelse 
Cirka en måned før tidsskriftet udkommer

“
- Det eneste tidsskrift for juletræs- og 
klippegrøntbranchen i Danmark
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EKSPORTEN
Tallene for 2019 er klar

Da eksporten tog fart i 1980’erne

PRÆCISIONSSPRØJTNING
Redskaberne gør stor forskel 

RØDDER
Langsigtet vanding med tørt granulat

Nordmannsgrans rødder er aktive sent på efteråret

AUSTRALIEN
Jul om sommeren, kort omdrift, gode priser

ERNÆRING
Svovl: Hvornår er der nok?

Næringsstoffers variation gennem året påvirker nålefarven
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RØDDER
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AUSTRALIEN
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ERNÆRING
Svovl: Hvornår er der nok?

Næringsstoffers variation gennem året påvirker nålefarven
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AFSÆTNING
Sæson 2020 på københavnske stadepladser
Sæson 2020 hos entreprenørerne
Schöne Weinachten skruer ned

ERNÆRING
Gødningsmodellen Op10mal er opdateret

PLANTEVÆRN
Tågesprøjter: Test af dyser og metoder
Renholdelse: Test af alternativer til glyphosat

GENETIK
Vilde toppe: Test af arter, provenienser og metoder

FORPAGTNING
Danske Juletræer hjælper til gode aftaler

AFSÆTNING
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GENETIK
Vilde toppe: Test af arter, provenienser og metoder

FORPAGTNING
Danske Juletræer hjælper til gode aftaler
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AFSÆTNING
Medlemstilbud: synlighed på nettet

DANSKE JULETRÆER
Født af opsving, kaos og samarbejde
Året 2020

NOBILIS
Kan nåleanalyser anvendes i nobilis?
Nobilisjuletræer kræver dyb vinterhvile

FRØ AF NORDMANNSGRAN
Resultater af 8 års forsøg
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Nobilisjuletræer kræver dyb vinterhvile

FRØ AF NORDMANNSGRAN
Resultater af 8 års forsøg
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DYRKNING
Gode råd om at plante så det giver gode træer
Nordmannsgran dyrket i Georgien bliver ikke så gode som i Danmark

EKSPORT
Tyske forbrugere holder stadig af juletræer, men plastiktræer vinder ind 
Grossisternes pionerer i de glade 1960'ere

LANGEGØMESSEN
Begyndende optimisme, både om markedet og om messen

BIODIVERSITET
Studie viser rigt insektliv og flora i juletræskulturer

DYRKNING
Gode råd om at plante så det giver gode træer
Nordmannsgran dyrket i Georgien bliver ikke så gode som i Danmark

EKSPORT
Tyske forbrugere holder stadig af juletræer, men plastiktræer vinder ind 
Grossisternes pionerer i de glade 1960'ere

LANGEGØMESSEN
Begyndende optimisme, både om markedet og om messen

BIODIVERSITET
Studie viser rigt insektliv og flora i juletræskulturer

RABATTER
10% ved samlet ordre på 2 annoncer

20% ved samlet ordre på 3 annoncer

25% ved samlet ordre på 4 annoncer

Medlemmer af Danske Juletræer får  
derudover 10% rabat på alle listepriser.



Blokken 15 . 3460 Birkerød . Mail: info@christmastree.dk . www.christmastree.dk
Alle priser er ekskl. moms. Se christmastree.dk for flere oplysninger

Digital annoncering på 
christmastree.dk
Vær synlig online på christmastree.dk - Danske Juletræers hjemmeside med over 60.000 besøgende 
pr. år. På forhandleroversigten optræder onlineannoncen i rette kontekst, hvor der opnås synlighed og 
rækkevidde i og omkring juletræs- og klippegrønt branchen.  

Danske     Juletræer
– træer & grønt

PRIS
Firmalogo og tekst i forhandler- 
oversigten på christmastree.dk 

1.350 kr. for et år fra januar  
til og med december

Medlemmer af Danske Juletræer  
får 30% rabat på listeprisen.

Ved indgåelse af aftale for- 
længes annonceringen automatisk,  

indtil den opsiges.

“
Vær synlig online...

Peter Ryhmer
M: 2022 2060 
pr@christmastree.dk

Kontaktpersoner

Claus Jerram Christensen
M: 2627 4266 
cjc@christmastree.dk

På forhandleroversigten bringes firma-
logo med hyperlink samt en tekst på 

maks. 90 ord inkl. mellemrum.


