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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 100.000 læsere klogere 
på hvordan de vækster deres forretning og udvikler 
sig fagligt gennem spændende artikler og 
ekspertindlæg. 

Vi elsker ny, gammel og glemt viden. 

Jeg ser frem til et 
værdiskabende samarbejde.

Lise Korsgaard, 
Chefredaktør 



DISTRIBUTION
Distributionspartnerskab med Danish Air Transport 

Magasinerne kan findes bl.a. i DATs fly og bliver fyldt 
op på ruterne Midtjylland-CPH, Esbjerg-Stavanger og 

Bornholm. 
Der er i alt på en gennemsnitsuge ca. 120 flyvninger 

og en mulig eksponering på ca. 8500 læsere pr. uge. 

Distributionspartnerskab med Midtjyllands Lufthavn 
Magasinet ligger i check in område, afgangshallen 

og venteområde i Midt Jyllands Lufthavn.

Events og konferencer
Magsinet bliver også uddelt til Bizz Up Events,

og på Ehandelsdagen.

Erhvervsmiljøer
Herud over ligger magasinet i udviklingsparker, 

iværksætterhuse, innovationsmiljøer, kontorhotellet og 
en langrække rådgivere og erhvervscentre i hele 



DISTRIBUTION

NORDJYLLAND

Aalborg
Nørresundby

Sæby
Nykøbing Mors

Thisted
Hjørring

Frederikshavn
Støvring

MIDTJYLLAND 

Randers
Aarhus

Skanderborg
Horsens
Silkeborg
Viborg
Skive
Struer

Holstebro
Herning

Ikast
Lemvig
Hjerm

SYDJYLLAND

Billund
Vejle

Kolding
Fredericia

Esbjerg
Haderslev
Aabenraa
Vamdrup

FYN

Middelfart
Odense

Søndersø

BORNHOLM

Rønne

SJÆLLAND

København
Frederiksberg

Valby
Rødovre
Kastrup
Vanløse

Kgs. Lyngby

Midtjylland-CPH
Esbjerg-Stavanger

Born
holm

erru
ten

Du kan forstærke din annoncering i Bizz Up med eksponering i Midtjyllands Lufthavn eller Aarhus Airport. Der er masser af 
mulighed bl.a. billboards, udstillinger, lysskilte og visning af reklamefilm på digitale skærme. 

Kontakt os for mere information.



Danske mænd og kvinder mellem 25 - 55 som 
brænder for sit arbejde og for at gøre karriere. Det 
være sig iværksættere, ejerledere, direktører eller 

den almindelige ansatte med passion for sit fag. 

MÅLGRUPPE



PRINT | BIZZ UP MAGASIN
2/1

kr. 23.394
ekskl. moms

(10% rabat)

3/1

kr. 31.192
ekskl. moms

(20% rabat)

BAGSIDEN

kr. 17.500
ekskl. moms

NÆVNT PÅ FORSIDE

kr. 1.900
ekskl. moms

1/1

kr. 12.997
ekskl. moms

PLACERINGSTILLÆG
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 2019 - april 2019
Udgivelse efterår 2019 - oktober 2019

Alle priser er inkl. 
journalist, fotograf, 
2 korrekturgange 

og grafisk opsætning 
af advertorials.



* Priser er ekskl. produktion
** Tekst og billeder skal leveres. Det skal være 
relevant erhvervsindhold

WALLPAPER
2 uger

kr. 4.000
ekskl. moms

ANNONCE PÅ FORSIDE
2 uger

kr. 2.000 ekskl. moms

(str. 300x250)

EJERSKAB
2 uger

kr. 5.000 ekskl. moms

(alle bannere og wallpaper på forsiden)

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

ARTIKELANNONCE I EGEN ARTIKEL*
kr. 500 ekskl. moms 

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

VIDEO I EGEN ARTIKEL* 
kr. 500 ekskl. moms

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



BIZZ UP EVENTS
Bizz Up Events er netværksevent rundt om i 

Midt- og Vestjylland, og i resten af Danmark. 

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.

Klik her for at se et tidligere event 

Der afholdes fire til seks events om året. 

https://bizzup.nemtilmeld.dk/20/



BIZZ UP EVENTPARTNER
STANDARDPAKKE
Logo på invitation og tilmeldingsside

Kr. 1.000 ekskl. moms

SØLVPAKKE
Logo på invitation og tilmeldingsside
Stand på eventen
Mulighed for at dele noget ud til deltagerne 
Mulighed for at sende tilbud ud til deltagere før, under eller efter eventen

Kr. 3.500 ekskl. moms

GULDPAKKE
Logo på invitation og tilmeldingsside
Logo på navneskilt
stand på eventen
Mulighed for at dele noget ud til deltagerne 
Mulighed for at sende tilbud ud til deltagere før, under eller efter eventen
Taletid på eventen/rolle på dagen i form af ordstyre, paneldeltager, oplæg eller lignende. 

Kr. 10.000 ekskl. moms



K
O
N
T
A
K
T

Gemsevej 7-9, 
7800 Skive

Se mere på www.bizzup.dk

info@bizzup.dk
22 25 93 02


