
1.  29. januar (uge 5) 
Annoncedeadline: 9. januar

● IoT, opkoblede devices, sikkerhed
● Trykte kredsløb og printudlægning
● Konnektorer, elmech og passiv

2.  25. februar (uge 9) 
Annoncedeadline: 4. februar

● Embedded computerplatforme og boards
● FPGA, CPLD, SoC/ASIC, EDA-værktøjer
● Test- og måleudstyr

3.  18. marts (uge 12) 
Annoncedeadline: 22. februar

● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer
● Strømforsyninger, effektelektronik, EMC/ESD
● Power LEDs og optoelektronik

4.  8. april (uge 15) 
Annoncedeadline: 15. marts

● Displays
● Udviklingshuse – hardware- og softwareudvikling
  til indlejrede applikationer
● Analoge og mixed-signal komponenter

5.  29. april (uge 18) 
Annoncedeadline: 4. april

● EOT - Electronics of Tomorrow, 
 MCH Messecenter Herning, 7.-9. maj

6.  28. maj (uge 22) 
Annoncedeadline: 6. maj

● EMS – produktionsteknologi
● Sensorer
● Trådløse kommunikationsmoduler til indlejrede
  applikationer

7.  24. juni (uge 26) 
Annoncedeadline: 29. maj

● Audio – komponenter, moduler og systemer
● Test- og måleudstyr
● Tele-, data- og radiokommunikation

8.  27. august (uge 35) 
Annoncedeadline: 7. august

● IoT, opkoblede devices, sikkerhed
● Open source HW/SW
● Operativsystemer til indlejrede applikationer

9.  23. september (uge 39) 
Annoncedeadline: 2. september

● FPGA, CPLD, SoC/ASIC – EDA-værktøjer
● Processorer/controllere/DSP og udviklingsværktøjer
● Strømforsyning

10. 14. oktober (uge 42) 
Annoncedeadline: 20. september

● Trykte kredsløb og printudlægning
● Embedded computerboards og moduler
● Konnektorer, elmech og passiv

11. 4. november (uge 45) 
Annoncedeadline: 11. oktober

● Displays
● EMC/ESD – komponenter, systemer og designværktøjer
● Test- og måleudstyr

12. 25. november (uge 48) 
Annoncedeadline: 1. november

● Sensorer
● Effektelektronik
● Trådløse kommunikationsmoduler

13. 16. december (uge 51) 
Annoncedeadline: 22. november

● Komponentdistribution
● Productronica 2019

Udgivelses- og 
fokusplan for 2019

Nyhedsmagasinet Elektronik & Data
c/o Odsgard A/S
Stationsparken 25, DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4345 1063 · Telefax: +45 4343 1328
kimjensen@odsgard.dk · elek-data@odsgard.dk
www.elek-data.dk

Prisliste 2019
Dobbeltside 29.990 kr.
394x260 mm

Til kant format (skåret):
420x297 mm
+3 mm på alle fire sider

1/6 side 5.200 kr. 
58x128 mm
eller
122x65 mm

Bagside 19.900 kr.
210x237 mm
+3 mm på alle fire sider

1/3 side 9.300 kr.
122x128 mm
eller
58x260 mm

1/2 side 13.500 kr.
185x128 mm

2/3 side kr. 16.900 kr.
122x260 mm

1/1 side 19.900 kr.
185x260 mm

Til kant format (skåret):
210x297 mm
+3 mm på alle fire sider

Annonceformater og priser (ekskl. moms, sort/hvid)

Format Bredde x højde Pris s/h

Rabatter
4-7 annoncer eller min. 3 x 1/1 side . . . . . . . . . . .  ÷ 10%
8-12 annoncer eller min. 6 x 1/1 side . . . . . . . . . .÷ 12½%
13-25 annoncer eller min. 10 x 1/1 side . . . . . . . .÷ 15%
26-38 annoncer eller min. 13 x 1/1 side . . . . . . . .÷ 20%
39 annoncer og derover eller min. 26 x 1/1 side . .÷ 25%

Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og ind-
rykkes inden for et år.
Der ydes ingen rabat på farvetillæg og indstik.

Farvetillæg
1 farve: 1.600 kr. · 2 farver: 3.200 kr. · 3 farver: 4.000 kr.

Alle farver skal CMYK-separeres (Europa-skalaen).

Indstik
0-30 g. 33.710 kr.
30-50 g. 37.585 kr.
50-80 g. 39.485 kr.
80-100 g. 40.900 kr.
100-120 g. 43.615 kr.

Specialformater

1/2 side
185x128 mm
1 indrykning 10.600 kr.
13 indrykninger 118.000 kr.
Inklusive 4 farver.

Elektronik-kontakten
90x46 mm
1-4 indrykninger  3.700 kr. 
5-8 indrykninger 3.300 kr.
9-13 indrykninger 2.100 kr.
Inklusive 4 farver.

Der ydes ikke yderligere rabat på disse to special formater.

Forbehold for
prisændringer.

Alt annoncemateriale skal leveres elektronisk som højtopløst 
pdf-fil (i CMYK-farver) på mail: annoncer@odsgard.dk.

Materialegodtgørelse: 5% – dog ikke af farvetillæg og indstik.

Elektronik & Data påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt 
elektronisk annoncemateriale, ikke rettidigt indleveret mate-
riale, ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører 
erstatningsansvar for Elektronik & Data.

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde. 


