Ledelse Udvikling

FÅ JERES ANNONCER TIL AT
HAVNE DIREKTE I HÆNDERNE PÅ
DANSKE LEDERE MED PERSONALEANSVAR

1 // 2021

T ema
Ledelse anno 2021

RABATTER
Lytter du
til signalerne
fra fremtiden?
2nd wave disruption
Mikrosamfund i virksomhederne
Selvledelse på det personlige plan
Software og kunstig intelligens i ledelsen

// En moderne leder i 2021 arbejder naturligt
tværfagligt og hele tiden med problemet i centrum.
Det er en tilgang, der bliver særligt nødvendig,
når du som leder skal hjælpe med til at opfinde
de nye forretningsmodeller, der skal sikre
levebrødet på den anden side af krisen.
Lene Tanggaard

Rektor, Designskolen Kolding
side 10

I hvert magasin præsenteres virkelighedsnære cases med fokus på praktiske erfaringer
og gode råd. Ud over temaartiklerne er der i magasinet hver gang en række faste
rubrikker blandt andet om den nyeste forskning om god ledelse, personalejura for
ledere, lederportræt, månedens bog, pension for ledere og meget mere.

3 indrykninger over 12 mdr.: 10 %

Ledelse i Udvikling udkommer fem gange om året. DANSK HR-medlemmer modtager
magasinet med posten, når det udkommer ultimo januar, marts, maj, september og
november.

Introduktionsrabat for førstegangskunder: 15 %.

5 indrykninger over 12 mdr.: 15 %
Ved tegning af annoncer i Ledelse i Udvikling kan der
endvidere tilbydes 20 % rabat på annoncer i HR-chefen.

INDSTIK

ANNONCEPRISER OG FORMATER

LEDELSE I UDVIKLING
2021
AFLEVERINGSFRISTER

190 x 277 mm

Ej til kant		

216 x 303 mm

Til kant, mål er inkl. 3 mm beskæring

Nr. 1

14. december 2020

26. januar 2021

Nr. 2

1. marts 2021

30. marts 2021

106 x 303 mm

10.000 kr

Raster:

54-70 linier

Papir:

130 gram Silk

Til kant, mål er inkl. 3 mm beskæring

Tryk:

Printall, Estland		

Oplag:

1600

Bureauprovision:

5 % ved færdigt

		

leveret materiale

28. april 2021

25. maj 2021

Nr. 4

2. september 2021

28. september 2021

1/2 side tværformat			

30. november 2021

190 x 128 mm

Ej til kant		

216 x 147 mm

Til kant, mål er inkl. 3 mm beskæring

ANNONCEMATERIALE

10.000 kr

ANNONCER
1/1 bagside 			
216 x 303 mm

14.200 kr

Til kant, mål er inkl. 3 mm beskæring

Alle billeder, farver og grafik m.m. skal være

2/1 side			

17.600 kr

400 x 277 mm

Ej til kant

426 x 303 mm

Til kant, mål er inkl. 3 mm beskæring

defineret som CMYK-farver samt være i høj opløsning
(minimum 300 dpi) – VIGTIGT!

DANSK HR
Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov
Tlf.: 86 21 61 11

Annoncer til Ledelse i Udvikling skal leveres i højopløselig
pdf-fil. Generelt skal annoncerne overholde følgende krav:

ØVRIGE OPLYSNINGER

Ej til kant 		

Nr. 3

* Afleveringsfristen for indstik er 10 dage før udgivelsesdatoen

Alle anførte priser er ekskl.. moms

Bladets format:		A4 – minimum 40 sider

UDGIVELSESDATOER
97 x 291 mm

22. oktober 2021

For andre indstik indhent venligst tilbud

1/1 side		 11.700 kr

1/2 side, højformat			

Nr. 5

2021

A4 format, enkelt ark, færdig leveret materiale: kr. 12.400

Alle anførte priser er ekskl. moms

www.danskhr.dk
Bestilling og levering: danskhr@danskhr.dk

