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Medieplan
Energiforum Danmark er et
blad, hvor fagfolk skriver til
fagfolk. Eksperter gør læserne klogere. Og de store linjer
står side om side med de konkrete løsninger, der virker.
Omdrejningspunktet for det
hele er 'energi'. Hvordan får
vi nok ud af den? Hvordan
får vi sat forbruget ned? Og
hvordan holder vi dampen
oppe? For energibesparelser
handler også om adfærd.

Energiforum Danmark
udkommer fem gange om
året. Det ene nummer er
samtidig konferencenummer
forud for foreningens
årlige konference.
Energiforum Danmark er
nemlig ikke kun et blad.
Det er også en forening.

Temaer
Januar: Konference særnummer
Energiforum Danmark inviterer traditionen tro energiansvarlige og –interesserede til to dages konference fyldt med inspiration, udsyn, erfaringsudveksling,
spændende oplæg og debat. Konferencenummeret varmer op til konferencen
og giver programmet samt lyst til at deltage.

Marts: Smarte løsninger
Smart grid, smart house, smart net. Det vrimler med nye opfindelser, nye teknologier og nye systemer. Men hvad er faktisk nyt under solen – og hvor meget
er bare gammel vin på nye flasker? Og hvor smarte er de smarte løsninger
egentlig?

Maj: Kommuner og driftsstrategier
I alle store driftsorganisationer oplever man, at der løbende introduceres nye
driftsstrategier. I den forbindelse dukker spørgsmål som disse op: Central eller
decentral administration af ejendomsfunktionerne? Er udlicitering og OPP
noget for os? Skal vi optimere m2 før vi optimerer kWh?

September: Energi i Europa
Vi bryster os ofte af, at Danmark er et foregangsland, men rundt om i Europa sker der mange spændende, spektakulære, anderledes og visionære ting.
Vi gør status på udviklingen i Europa og undersøger om Danmark stadig kan
kalde sig foregangsland.

November: Lys, lyskilde og styring.
Vi med mere og mere om vigtigheden af lys og lysets indflydelse på vores
velbefindende og effektivitet. Samtidig er lyskilder og lysstyring i en rivende
udvikling, hvilket efterlader os med et væld af valgparametre og valgmuligheder, når vi skal vælge lys. Vi sætter fokus på godt lys og effektiv styring.
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Målgruppe
Leverandører af energibesparende udstyr mv.

7%

Studerende – typisk
ingeniørhøjskolen, maskinmesterskolen eller AUC.

12%
Energiansvarlige
i den almene
boligsektor og
anden boligadministration.
Typisk mellemledere eller projektledere centralt i
organisationen.

Energiansvarlige fra kommuner,
regioner, regions- og statsinstitutioner. Typisk ingeniører eller
maskinmestre ansat som mellemledere/projektledere.

26%

10%
15%

24%

Energiansvarlige i industri eller
erhverv. Typisk maskinmestre eller
ingeniører ansat som mellemledere/
projektledere.

Energirådgivere fra rådgivende
ingeniørfirmaer og energiselskaber.
Typisk ingenører, bygningskonstruktører eller maskinmestre.

Temaoversigt og annoncedeadlines 2016
Blad

Temaer

Booking

Materiale

Udgivelse

Januar (Særnummer)

Konference

1. december 2015

8.december 2015

11. januar 2016

Marts

Smarte Løsninger

10. februar 2016

17. februar 2016

17. marts 2016

Maj

Kommuner og driftsstrategier

12. april 2016

19. april 2016

23. maj 2016			

September

Energi i Europa

12. august 2016

19. august 2016

19. september 2016

November

Lys, lyskilder og styring

14. oktober 2016

21. oktober 2016

21. november 2016

Annoncebestilling:
Anita Rasmussen. E-mail: ar@mediapunktet.dk, tlf. 51 17 14 24

