
Fra sommeren 2016 udkommer ABF-håndbogen i en ny digital version. Det be-
tyder, at brugere vil have direkte og lynhurtig adgang til et opslagsværk, som 
hele tiden bliver opdateret, så den følger den nyeste lovgivning på området.

Det betyder også, at du som annoncør får en ekstra kanal til at nå ud til 
bestyrelser, beslutningstagere og rådgivere inden for andelsboligområdet.
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Emner
ABFhåndbogen.dk er delt op i ni kapitler, som gør det 
muligt at annoncere inden for lige præcis det emne, der 
er relevant for jeres virksomhed.
De ni kapitler omhandler:

Andelsboligbegrebet
Andelsboligforeningens drift
Byggearbejder
Andelsboligforeningens økonomi
Overdragelse af andel
Pant og udlæg
Energi
Tagboliger, altaner og sammenlægning
Kommunikation, værdier og konflikt

Derudover er det også muligt at annoncere på forsiden.

Regioner
Annoncerne kan målrettes geografisk mod én eller flere 
af de fem danske regioner.

Format og placering
Annoncen er en billedannonce med link. Størrelsen er 
fast og ligger på 767x483 px (bredformat). Afhængig af 
skærm vil annoncen blive vist i større eller mindre ver-
sion. Annoncen skal således kunne fungere helt ned til 
254x160 px.

Priser
Annoncerne løber i perioder på 3 måneder, og prisen 
afhænger af antal regioner.
Annoncerne sælges løbende efter først til mølle-
princippet.

Annoncepriser
Forside Underside3 mdr., hele landet

19.400,-

3 mdr., 1 region

1.200,-

3 mdr., Region Hovedstaden

3.200,-

3 mdr., hele landet

7.000,-

Annonceplacering på en stor, 

mellem og lille skærm

Annonceplacering på 

en stor, mellem og lille 

skærm

Størrelse:
Filformat:

Annoncemateriale:

767 x 483 px
JPEG, PNG eller GIF

Kontakt:

Nå ud til beslutningstagere over hele landet - online!

ABFhåndbogen.dk

Til annoncører

ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
abf@abf-rep.dk / 33 86 28 30
www.abf-rep.dk


