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Kontoret er annoncetillægget til 

Børsen, der kommer rundt om alt, 

hvad der knytter sig til indretningen 

af det moderne kontor- og konferen-

cemiljø. Lige fra møbler, belysning, 

planter, kildevand og persienner, til 

sikkerhedssystemer, IT, telekommu-

nikation, human ressource og meget 

mere. Der bliver sat fokus på mod-

erne virksomheders udvikling, fx den 

stigende interesse for arbejdsmiljø, 

klimabelastning, CSR og medarbe-

jdernes efteruddannelse. Kontoret 

rummer også en hel sektion om kon-

ferencemuligheder, teambuilding og 

erhvervsrejser i alle afskygninger. 

Udgangspunktet er at inspirere små 

såvel som store virksomheder til, 

hvordan man kan indrette, ombygge 

og optimere ressourcer og medarbe-

jdere i virksomheden. 

Annoncører har også selv mulighed 

for at få indflydelse på det redak-

tionelle stof i kraft af vore profilan-

noncer. En profilannonce er et oplagt 

alternativ til en traditionel annonce, 

hvis man ønsker at fortælle en hel 

lille historie om et særligt produkt, 

en virksomhed eller noget helt tred-

je. Vi stiller journalistisk kompetence 

til rådighed, og vores layoutere sørg-

er for at sætte siden flot op.
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Specifikationer

Omfang: ca. 56 sider.

Papirkvalitet: 52 g forbedret avispapir. Hæftet og skåret.

Oplag: Fuldt oplag i Børsen ca. 76.000.

Læsertal: Ca. 220.000

Kommende udgivelser

14. april 2010

6. oktober 2010

Priser for annoncering

1/2 side: kr. 20.000 (format b238 x h168 mm)

1/2 side: kr. 20.000 (format b120 x h350 mm)

1/1 side: kr. 36.000 (format b258 x h360 mm + 5mm beskæring)

2/1 side: kr. 64.000 (format b516 x h360 mm + 5mm beskæring)

Annoncemateriale leveres som

•  Pdf-fil (aviskonverteret) højtopløselig. 

Info om avisproduktion kan hentes på www.kankanikke.dk

• Indesign CS2 dokument inkl. fonte & billeder.

•  Digitale billeder skal være min. 200 dpi, cmyk- og avisfarvekonverterede. 

Overholder billederne ikke cmyk-avisstandard vil der ske konvertering på 

annoncørs ansvar.

•  E-mail: Materiale (15 MB) kan leveres via e-mail: 

kontoret@borsen.dk

•  FTP-server: upload.borsen.dk 

Brugernavn: kontoret       Password: kontoret

Kontakt

For booking af annoncer,

kontakt salgsafdelingen på  

tlf.: +45 29 72 76 78

Udgiver

Tidens Tillæg 

v/Klaus Holme Jensen

Dagmarsgade 45, 3. tv.

2200 Kbh. N

CVR: 32 38 59 58


