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Byplan Nyt udkommer 4 
gange om året og udsen-
des til 3.500 abonnenter.

Bladet kan også læses 
online på byplanlab.dk.



Gentagelsesrabatter:

Ved samtidig bestilling af annoncer til flere numre inden for det samme 
kalenderår ydes gentagelsesrabat:
3 indrykninger: 10 %
4 indrykninger: 15 %

Sponsorerede artikler:

Efter nærmere aftale kan virksomheder og organisationer blive sponso-
rer for enkelte artikler, eller for en hel udgave af Byplan Nyt.  Et sponsorat 
inkluderer artikler, men ikke direkte indflydelse på det redaktionelle indhold 
i bladet.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

Annonceformater og priser ex. moms:

Byplan Nyt udkommer 4 gange om året og  
udsendes til 3.500 abonnenter. Bladet kan 
også læses online på: www.byplanlab.dk

Nummer Udgives Deadline for annoncemateriale

1 - 2021 23. marts 22. februar

2 - 2021 1. juni 30. april

3 - 2021 7. september 6. august

4 - 2021 30. november 29. oktober

Udgivelsesdatoer 2021

Om bladet Byplan Nyt:

Byplan Nyt er et overskueligt og let 
tilgængeligt magasin om Byplan-
lægning og alle relevante aspekter; 
fx borgerinddragelse, klimatilpas-
ning og udvikling af landsbyer. 
Byplan Nyt`s ambition er at inspi-
rere til arbejdet med byplanlæg-
ning, formidle ny viden om emnet 
og orientere om, hvad der rører sig 
inden for feltet.

Salg af annoncer:

Ved en standardbestilling placerer 
redaktionen frit annoncen i bladet. 
Kontakt os gerne med spørgsmål 
om annoncer, særplaceringer 
indstik eller særtillæg.

Ansvarshavende redaktør:

Ellen Højgaard Jensen

Redaktionsadresse:

Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1. sal
DK 1166 København K
Att. redaktør Michael Nørgaard
mn@byplanlab.dk
Tlf: +45 33 13 72 81

1/1 side

210x297 mm
Pris: 11.500 kr.

Bagside

210x257,5 mm
Pris: 11.500 kr.

1/2 side - højformat

105x297 mm
Pris: 7.300kr.

1/2 side - bredformat

210x148 mm
Pris: 7.300kr.

1/4 side

105x148 mm
Pris: 4.200kr.

Væsentlige tekniske krav

Annoncerne leveres som en pdf-fil i en opløsning på 300 dpi. 
Annoncerne leveres og trykkes i CMYK.
Annoncerne leveres med skæremærker og 3mm beskæring.


