
Børsen Tech udgiver en stor specialudgave, hvor vi sætter fokus 
på dansk tech, elektronik, automation, innovation og 
digitalisering som centrale vækstområder i dansk industri.

Børsen er media-partner både til EOT-messen hos MCH ultimo 
august som er temaområde i Børsen Tech 7. juni, hvor vi bringer 
en forsmag på de mange spændende nyheder fra bl.a. 
elektronik-og teknologibranchen – bl.a. med succesfulde 
virksomhedscases som har skabt innovation og vækst.

Vi har interview med førende udviklingsfolk og brancheaktører 
– samt ser på den vigtige kobling mellem innovation, udvikling 
og drifts-skalering med partnerskaber mellem myndigheder, 
forskningsinstitutioner og virksomheder. 

*Kantar Index Danmark/Gallup 4+1 kvt. 2019.

Børsen Tech stiller skarpt på Eletronics of Tomorrow og 
digitalisering

3 gode grunde til at annoncere i Børsen Tech

Udgivelsesdato Ordredeadline Materialedeadline

7. juni 2021 3. juni 4. juni (11.00)

Børsen erhvervsaktive 
læsere*

er opmærksomme på at 
nedbringe CO₂-mængden i 
deres forbrug*. 

163.179 70%

Vi tilbyder både udstiller-annoncering, målgruppe-
eksponering og content marketing som kan integreres i de 
relevante emneområder der dækkes redaktionelt – både i 
Børsen Tech som specialsektion som digitalt på 
www.borsen.dk

Kontakt Thomas Rosendal på 23 60 39 40 eller 
throx@borsen.dk

32%
af Børsens erhvervsaktive læsere har 
været involveret i indkøb af software 
inden for de sidste to år*. 

http://www.borsen.dk/
mailto:throx@borsen.dk


Kilde: Landsdækkende analyse blandt erhvervsaktive danskere foretaget af 
Wilke for Børsen, december 2018.

En sponsoreret artikel på en af Børsens platforme er en måde, hvorpå 
en virksomhed kan nå ud til målgruppen på en effektiv og 
værdiskabende måde. Artiklen er din virksomheds budskab skrevet i 
en tone og i et format, der interesserer og engagerer netop Børsens 
læsere. Artiklen bringes på lige fod med det øvrige redaktionelle 
indhold; forskellen er blot, at den har din virksomhed som tydelig 
afsender. 

Med en sponsoreret artikel har du muligheden for at højne brand 
awareness, loyalitet og brand engagement omkring din virksomhed, 
fordi erfaringen viser, at hvis du giver læserne en god oplevelse, så 
husker de brandet og budskabet bedre. 

En sponsoreret artikel på Børsens platforme udvikles og produceres af 
Børsen Creatives journalister i tæt samarbejde med dig. Det sikrer dig 
en artikel, der er skræddersyet til både dit budskab og læsernes 
præferencer. Det giver optimal performance.

Se eksempler på vores showcase side nedenfor, samt et tilbud på en 
kampagne på næste side:  https://annonce.borsen.dk/showcase/

Sæt liv til jeres historie
Skab værdi gennem sponsoreret indhold

Vidste du, at 31 pct. af Børsens læsere mener, at det er interessant at læse 
annoncørbetalte artikler, der handler om erhvervsstof? Og at hele 38 pct. er 
tilbøjelige til at anbefale annoncørbetalt artikler til andre?*

Versioneret artikel

Online placering og re-targeting

https://annonce.borsen.dk/showcase/


Børsen advertorial & native muligheder



Eksempler på advertorial indholdsannoncer

Milestone

Adverorial kampagne. Innovation

Børsen 
Platform: BørsenTech + borsen.dk
Print-annonce  + Nyhedsmail-banner

Advertorial-materialer er leveret af kunden efter 
guidelines


