
BIZZ UP 
MEDIEkit



INDHOLD

Hvem er Bizz Up?

Distribution med DAT og omdeling

Distribution MENY Kaffe

Bizz Up Magasinet, priser

Målgruppe

www.bizzup.dk

Bizzup.dk, priser

Sociale medier

Bizz Up Events

Bizz Up Eventpartner, fysiske events

Bizz Up Eventpartner, online events

Kontakt

side 3

side 4

side 5-6

side 7

side 8

side 9 

side 10

side 11

side 12

side 13

side 14

side 15



HVEM ER BIZZ UP?
Bizz Up er et erhvervsmagasin, som udkommer to 
gange årligt og løbende på Bizzup.dk med 
inspirerende artikler til dig der brænder for dit 
arbejde.

For hver udgivelse gør vi mere end 150.000 læsere 
klogere på hvordan de vækster deres forretning og 
udvikler sig fagligt gennem spændende artikler og 
ekspertindlæg. 

Jeg ser frem til et 

værdiskabende samarbejde.

Lise Korsgaard, 
Chefredaktør 
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DISTRIBUTION
Distributionspartnerskab med DAT 
Findes i DATs fly på udvalgte ruter i lommen eller som 
udleveret magasin. Desuden henviser en QR kode på 
nakkestøtten til online udgaven.

Magasinet uddeles over en 6 måneders periode eller til 
der ikke er flere magasiner. 

Du kan opnå en eksponering på 8.500 passagerer, 
fordelt ud på 222 ugentlige flyvninger.

Distributionspartnerskab med Midtjyllands Lufthavn 
Magasinet ligger i check-in området, afgangshallen 
og venteområdet i Midtjyllands Lufthavn.

Erhvervsmiljøer
Herud over ligger magasinet i udviklingsparker, 
innovationsmiljøer, kontorhoteller og
erhvervscentre i hele Danmark.

De 11 største motorvejsstationer
Magasinet bliver også uddelt på Danmarks 
otte største motorvejsstationer.

kit
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DISTRIBUTION
MENY Kaffe er vores distributionspartner, 
og det betyder, at alle erhvervskunder hos 

MENY Kaffe, får gratis Bizz Up Magasiner 
med deres ordre på kaffe eller andre 
lækkerier. 

Afdelinger
MENY Kaffe består af 11 afdelinger, 
som dækker hele Danmark.

Fredericia

Otterup

Odense

Assens Ringe

Svendborg
Faaborg

Nyborg

Middelfart

Bogense

Ærø

Tåsinge

Lange-
land

Fredericia-Fyn
Ribe

Skærbæk

Tønder

Aabenraa

Sønderborg

Haderslev
Vojens

Sønderjylland

Blåvand

Samsø

Herning

Skjern
Brande

Silkeborg

Odder

Horsens

Billund

Varde

Herning

Esbjerg
Vejen Kolding

Vejle
Juelsminde

Kolding

Ringkøbing

Holstebro

Thisted

Struer

Lemvig

Hanstholm

Holstebro

Fjerritslev

Brønderslev

Nørresundby

Roslev

Skive

Aars

Grenaa

Ebeltoft

Viborg
Randers

Hobro

Viborg

Aalborg

Skørping

Aarhus

Skanderborg

Aarhus

Maribo

Køge

Roskilde

Faxe
Rødvig

Næstved

Nykøbing
Nakskov

Vordingborg

Stege

Roskilde

Slagelse

Sorø
Ringsted

Vig

Kalundborg
Holbæk

Vestsjælland

København

Amager

Hillerød Humlebæk

Helsingør

Gilleleje

KBH

Frederikshavn



DISTRIBUTION
Se videoer fra udvalgte distributionspartnere. Se flere videoer på vores YouTube kanal.

Se video Se video

Se video

https://www.youtube.com/watch?v=DBumX2hNXnU

https://www.youtube.com/watch?v=ZgARIXQtxWI Se videohttps://www.youtube.com/watch?v=RyDyDk0mUJs

https://www.youtube.com/watch?v=4oEw2pJW_O0 Se video

Se video

https://www.youtube.com/watch?v=AMqOWzR2BaY

SIDE 

https://www.youtube.com/watch?v=AMqOWzR2BaY
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PRINT | BIZZ UP MAGASIN

PLACERINGSTILLÆG

PRISLISTE

Særplaceringer + 10 %

SPECIFIKATIONER
ADVERTORIAL

Ca. 2.000 tegn (inkl. mellemrum) pr side samt 2 – 3 billeder.
Journalist og fotograf til rådighed efter aftale

ANNONCE

1/1-sidet annonce 210 x 297 mm
Der skal tillægges 5 mm. til beskæring på alle fire sider af annoncen.
Al tekst og billedvigtige informationer skal placeres mindst 10 mm inden for det beskårne format.
Desuden skal annonce afleveres som trykklar pdf-fil eller jpg-fil i 300 dpi samt CMYK-farver.

DEADLINE
Udgivelse forår / april 
Udgivelse efterår / oktober

Journalist og/eller fotograf kan tilkøbes for kun 2.500 kr. pr. artikel/location.prisen er eksklusiv moms.

Advertorials bliver udgivet
på www.bizzup.dk, 

Bizz Ups sociale medier 
og i nyhedsbrev

Priserne er eksklusiv moms.
Helside    | 210 x 297 mm | kr. 12.997 
2 helsider   | 210 x 297 mm | kr. 23.394 
3 helsider   | 210 x 297 mm | kr. 31.192 
Bagside    | 210 x 297 mm | kr. 25.000
Nævnt på forside | Ring og hør dine muligheder
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Danske mænd og kvinder mellem 25 - 54 som 
brænder for deres arbejde og for at gøre karriere. 
Det være sig iværksættere, ejerledere, direktører 

eller den ansatte med passion for sit fag.

MÅLGRUPPE



** Tekst og billeder skal leveres. Det skal være 
relevant erhvervsindhold
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ONLINE - BIZZUP.DK
På bizzup.dk udgiver vi dagligt artikler - blandt andet 
advertorials fra magasinet og erhvervsrelaterede 
historier. 

Du vil blive eksponeret direkte til din målgruppe 
og potentielle kunder i B2B universet. 

55,5% 44,5%

26,6%
25-34 år

19,3%
35-44 år

17%
65+ år

16,8%
45-54 år

12,3%
55-64 år

8%
18-24 år
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* Priser er ekskl. produktion

DIGITALT | WWW.BIZZUP.DK
ADVERTORIAL M. PERMANENT FOLLOWLINK**
kr. 800 ekskl. moms (flere links i samme artikel + kr. 300)

BANNERANNONCE I EGEN ARTIKEL*
kr. 500 ekskl. moms (728x90 pixels) 

BANNERLANNONCE I ØVRIG ARTIKEL*
kr. 700 - 1.500 ekskl. moms (728x90 pixels) 

VIDEO I EGEN ARTIKEL* 
kr. 500 ekskl. moms

VIDEO I ØVRIG ARTIKEL*
kr. 700 - 1.500 ekskl. moms



SOCIALE MEDIER

1650+
følgere

806+
følgere

1234+
følgere

1030+
modtagere
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BIZZ UP EVENTS

Bizz Up Events er netværksevent til erhvervslivet.

Formålet er at skabe inspiration, netværk, 
sparring og forhåbentlig være med til at skabe 

forretning for en lang række af iværksættere 
og etablerede virksomheder.

Eventen skal forstyrre, flytte og provokere 
deltagerne til at tænke nyt og skævt ift. deres 
egen virksomhed, samt at kunne se verden fra 

nye vinkler.
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BIZZ UP EVENTPARTNER
FYSISKE EVENTS

Særlige ønsker
Vi er åbne for sjove, skæve og 
anderledes sponsormuligheder. 
Vi har bl.a. haft goodiebags med 
logo, håndsprit med logo, 
udstillingsbiler med logo og 
beachflags.

Kontakt os endeligt med dine idéer.

Logo på slides i pauserne

Logo på nemtilmeld

kr. 1.500,- + moms

Logo på slides i pauserne

Logo på nemtilmeld

Ting i goodiebag

kr. 2.500,- + moms

Logo på slides i pauserne

Logo på nemtilmeld

Ting i goodiebag

Stand i netværkspausen
Sende tilbud eller andet 
materiale ud til deltagere 

på mail efter eventen

kr. 5.000,- + moms

Logo på slides i pauserne

Logo på nemtilmeld

Ting i goodiebag

Stand i netværkspausen
Sende tilbud eller andet 
materiale ud til deltagere 

på mail efter eventen

Logo på livestream

kr. 7.500,- + moms

Logo på slides i pauserne

Logo nemtilmeld

Ting i goodiebag

Stand i netværkspausen

Sende tilbud eller andet 
materiale ud til deltagere 

på mail efter eventen

Eksponering i 
netværkspausen fx. video

kr. 10.000,- + moms
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BIZZ UP EVENTPARTNER
ONLINE EVENTS

Eventpartner-pakke:

Markedsføres som medarrangør på alle 6 events

Medbestemmende på temaer

Logo i grafikken på live streamen på alle 6 events

Videoindslag, ca 30 sek, der vises i løbet af 
streamen på alle 6 events (eksklusiv produktion)

Adgang til deltagerliste med navn og virksomhed fra alle 6 events

Mulighed for at sende noget ud til alle tilmeldte efter hver event

Medbestemmende på 1-2 iværksætterhistorier 
både case og vinkel

- Der bliver lavet videooptagelse i den pågældende 
virksomhed som koges ved til 10 min videopræsentation der vises 
på eventen. Der laves desuden en artikel til Bizzup.dk med 
mulighed for bannerannoncering. Videoen og artiklen deles 
desuden på Bizz Ups sociale medier og nyhedsbrev.

Medbestemmende/selv holde et oplæg på hver af de 6 events

Adgang til streamen som video samt ”egne” oplæg 
som klip for sig. Alt til frit brug.

Pris 12.000 kr. pr event (72.000 kr. + moms for 2021) 

Partnerskabet er for 1 år og 6 events. 
Der er mulighed for kun at tilkøbe 
event-partnerskab eller det fulde 

mediepartnerskab med eksponering 
i magasin, på bizzup.dk og på events. 



kontakt
Lise Korsgaard

22 25 93 02

info@bizzup.dk


