
 

Få dine nyheder i relevante fagblade!  
 
Arrangørerne af messen vil løbende holde kontakt med alle relevante fagblade og vil foranledige, 
at repræsentanter fra fagpressen modtager relevant materiale vedrørende messens udstillere.  
 
Udstillere, der ønsker pressemateriale videreformidlet til den relevante fagpresse, kan indsende 
dette til messens pressesekretariat, som efterfølgende vil stå for formidlingen. 
 
Vi vil bede om at få materialet tilsendt med de relevante informationer og illustrationer. 
 
Vi har erfaringer med, at fagpressen som oftest tager godt imod det materiale vi fremsender, og 
derfor vil vi gerne opfordre til, at I benytter jer af denne mulighed. 
 

Sådan gør du:   
Vælg de mest interessante emner fra jeres stand, som f.eks. nye produkter, maskiner, udstyr 
m.v. 
 
Beskriv emnerne kort ‐ det vil sige, hvilken type produkt/vare eller maskine/udstyr, hvad er 
nyheden, hvorfor og hvordan.   
 
Husk:  

-  Citater fra relevante personer styrker nyheden.  
-  Nyheden skal altid stå i indledningen. 
-  Skriv i et let forståeligt sprog med korte sætninger.  
-  Skær ind til benet og fjern overflødig information.  
-  Understreg, hvad emnerne betyder for brugeren. 
-  Husk relevant kontaktinformation. 

 
Kort sagt: Fortæl hvilke tekniske/praktiske egenskaber emnerne har, hvad de betyder for 
brugerne, hvilken branche eller firmatype som især vil kunne drage fordel og hvordan.  
   
Hver omtale skal minimum indeholde firmanavn, standnummer samt kontaktinformation på 
Jeres kontaktperson. 

 
•  Alle tekster fremsendes i Word. 
•  Alle billeder skal leveres som .jpeg, .jpg., .tiff, .eps eller pdf‐filer ‐ og det skal tydeligt fremgå, 

hvor billedet hører til.  
 
Ved spørgsmål kontakt venligst Sofie Vejlmark Andersen, hos vores samarbejdspartner KommPress, 
på telefon: 20 62 00 12. 
 
Materialet sendes til: Sofie Vejlmark Andersen. E‐mail: sa@kommpress.dk 
  
Vi henviser også til vores Medieguide, som du finder på VVS’19 hjemmeside. 
 



 

Medieoversigt 
 

Medie 
 

Målgruppe  Omtale / tema 

Installatør 
Oplag 5.100 

VVS installatører, el installatører, rådgivende 
ingeniørfirmaer, arkitekter, ventilation‐ og 
kølemontører, el, gas‐ og varmeværker samt 
vandværker. 

Tema: 
27. april 
VVS’19 

Dansk VVS 
Oplag 3.300 

Elselskaber, interesseorganisationer, politiske 
ordførere, VVS‐grossister og fabrikanter, rådgivende 
ingeniører og arkitekter, Tekniske skoler og offentlige 
myndigheder, VVS‐installatører. 

Tema: 
26. april 
VVS’19 

 
HVAC magasinet 
Oplag 5.200 
 

Arkitekter, rådgivende ingeniører, VVS installatører, 
entreprenører og andre udførende, VVS fabrikanter, 
producenter, agenturholdere og VVS grossister, 
branchens meningsdannere/nøglepersoner, 
myndigheder, ejendomsadministration samt varme‐, 
vand, el‐ og gasværker, uddannelsessteder, 
læreanstalter m.v. 

Tema: 
29. april 
VVS’19 

Arbejdsgiverne 
Oplag 2.800 

Fagblad for Industri, VVS, Smede, Energi/Miljø.  Tema:  
10. april 
VVS’19 

Maskinmesteren 
Oplag 12.500 
 
 

Maskinmestre i land og til søs, f.eks. som driftsleder, 
energikonsulent, kvalitetschef, maskinchef, 1. og 2. 
maskinmester, miljøkonsulent, projektleder. 
Maskinmestre fordelt på brancherne Service og 
rådgivning, Byggeri og anlæg, Energiforsyning, vand og 
renovation, Industri, Skibsfart og offshore. 
 

 

Mestertidende 
El & VVS 

Entreprenører og murer, el og VVS, tømrer og 
snedker, anlægsentreprenører, maler. 

Tema: 
29. april 
VVS’19 

Bygge‐ & Anlægsavisen 
Oplag 14.700 

Entreprenører, håndværkere, arkitekter/ingeniører, 
bygherrer, byggefinansiering, service til 
byggebranchen, forsyningsvæsen, offentlig 
virksomhed, beslutningstagere inden for maskiner‐ og 
transportbranchen. 

Tema: 
VVS Messeavis 

 

 
   



 

Medieoversigt 
 
Medie 
 

Målgruppe  Omtale / tema 

Byggeplads.dk 
Oplag 10.800 

Arkitekter, landskabsarkitekter, indretningsarkitekter, 
rådgivende ingeniører, entreprenører, 
landinspektører, bygge‐ og 
anlægsvirksomheder, byggebranchens leverandører, 
kommunale og statslige 
myndigheder, banker, kreditforeninger, 
investeringsselskaber, Danmarks 
500 største virksomheder. 

 

Blik & Rør 
Oplag 9.506 

Målgruppen er medlemmerne af Blik‐ og 
Rørarbejderforbundet, som består af VVS‐montører, 
VVS‐ og energimontører, VVS‐ og industrimontører, 
VVS‐ tag og facademontører, VVS‐ og ventilations‐
montører, rustfast industriblikkenslagere, 
blikkenslagere, rørlæggere og skorstensfejere. 
Endvidere læses magasinet af VVS‐installatører og 
rådgivende ingeniører. 

Tema:  
2. maj 
VVS’19 

 
 

 
 
 



Brug VVS’19 til at få 
omtale af din virksomhed

- før, under og efter messen

VVS19.DK



Kender dine kunder den gode  
historie i din virksomhed?

Forberedelserne til VVS’19 er i fuld gang, hvor vi 

ønsker at bygge videre på den store succes, vi  

oplevede  i 2017. 

Vi ved af erfaring, at fagmedierne også har et stort 

fokus på Danmarks største VVS-messe og dermed 

også på vores mange udstillere. Derfor kan vi kun 

opfordre jer til at bruge VVS’19 som anledning til 

at fortælle jeres gode historier. Måske har I netop 

lanceret et nyt produkt eller har en god kundecase? 

Vi ønsker at give jer de bedste forudsætninger for  

at få jeres gode historier i fagmedierne, og vi har 

derfor lavet denne guide til alle udstillere på VVS’19.

Om virksomheden

• Hvordan er det gået det seneste år?

• Har I udvidet, opkøbt eller lavet et godt 
regnskab?

Produkter

• Har I lanceret et nyt produkt inden for de  
seneste seks måneder?

• Har en af jeres produkter fået særligt gode  
anmeldelser eller anerkendelser?

• Har en af jeres produkter givet værdi til  
jeres kunder? Hvordan?

Kunder og samarbejdspartnere

• Har I fået en ny kunde eller  
samarbejdspartner?

• Samarbejder I internationalt?

• Har I nogle gode kundecases, I kan  
fortælle om?

Udvikling

• Er der en udvikling i branchen, som I  
bidrager til?

• Får udviklingen i branchen en betydning 
for jeres virksomhed?

Alle virksomheder rummer gode historier, men det kan ofte været svær at finde 
dem selv. Derfor har vi samlet en række spørgsmål, som kan hjælpe jer til at 
finde frem til jeres gode historier:



Gode råd til at fortælle 
din gode historie

Hvis I har svært ved at identificere den gode historie, er I velkomne 

til at kontakte kommunikationsrådgiver Sofie Vejlmark Andersen. 

Sofie er fra PR- og kommunikationsbureauet, KommPress, som er  

ansvarlig for kommunikationen og pressearbejdet ved VVS’19. 

Hun vil kunne hjælpe jer med at finde den gode historie 

eller give jer input til jeres pressemeddelelse.

Du er velkommen til at kontakte Sofie på: 

sa@kommpress.dk eller på telefon 7930 1131. 

Brug for hjælp eller sparring?

Hvad skal presse- 
meddelelsen indeholde?

Når du skal skrive en presse- 
meddelelse, skal du huske, at 
du skriver til et medie og i det 
her tilfælde en fagperson med 
stor viden og erfaring på om-
rådet.
 
1. Pressemeddelelsen skal  

indeholde jeres gode historie 
– en nyhed, som er aktuel 
og har en væsentlig  
interesse for læserne.

2. Skriv det vigtigste først og 
besvar så tidligt som muligt 
de relevante hv-spørgsmål 
(hvem, hvad, hvor, hvornår 
m.fl.)

3. Pressemeddelelsen skal ikke 
være for lang, og den skal 
kun indeholde ét centralt 
budskab. Har du flere bud-
skaber, har du måske stof til 
flere pressemeddelelser.

Hvordan skal presse- 
meddelelsen sættes op?
En pressemeddelelse er groft 
sagt inddelt i tre dele:  
1.  En overskift og et kort  
resumé af historien,  
2. En længere tekst kaldet 
brødteksten og 3. En afslutning 
med kontaktinformationer.
 
1. Overskrift og resuméet skal 

hurtigt give et indblik i, hvad 
pressemeddelelsen handler 
om. Her skal du sørger for 
at fremhæve det vigtigste 
fra historien på et par linjer. 

2. I brødteksten kommer en 
længere forklaring eller en 
uddybning af historien. Det 
er desuden altid en god idé 
at inkludere et eller flere ci-
tater fra relevante personer 
fra virksomheden. 

3. Kontaktinformationer skal 
være på en relevant person 
fra din virksomhed.  

Her angives navn, titel,  
virksomhed, telefonnummer 
og e-mailadresse.  
Tilføj også gerne jeres  
standnummer til VVS’19. 

Derudover skal der altid 
vedhæf tes et relevant foto. De 
skal være i højopløsning (over 
1 MB), så de kan bruges til 
tryk. 

Hvis du har supplerende  
information eller produktbeskri-
velser, kan disse også vedhæf-
tes.

Den nemmeste måde at fortælle jeres gode historie til fagmedierne på, er ved at skrive en presse-
meddelelse, hvor de får al den nødvendige information. Vi har herunder samlet et par gode råd til, 
hvad en pressemeddelelse skal indeholde, og hvordan den skal sættes op.



Nedenfor er en oversigt over, hvornår de forskellige fagmedier 
udkommer og hvornår der er deadline for at indlevere materiale.

Din guide til fagmediernes 
deadlines og udgivelser

Deadline Medie Udgivelse 

Januar 

3. januar Mestertidende 21. januar

17. januar Mestertidende 4. februar 

18. januar Maskinmesteren 11. februar

23. januar HVAC Magasinet 12. februar 

23. januar Dansk VVS 8. februar 

28. januar Bygge- & Anlægsavisen 11. februar

29. januar Installatør 23. februar

Februar 

12. februar HVAC Magasinet 5. marts 

13. februar Mester og Svend 5. marts 

14. februar Mestertidende 4. marts

19. februar Maskinmesteren 11. marts

22. februar Dansk VVS 12. marts 

28. februar Mestertidende 18. marts 

26. februar Installatør 23. marts

Marts 

4. marts Bygge- & Anlægsavisen 18. marts 

11. marts Installatør 27. april

12. marts HVAC Magasinet 2. april

14. marts Mestertidende 1. april

19. marts Maskinmesteren 10. april

22. marts Dansk VVS 9. april

25. marts GASenergi 2. maj

April

1. april HVAC Magasinet 30. april

2. april Mester og Svend 23. april

10. april Mestertidende 29. april

12. april Dansk VVS 3. maj

17. april Maskinmesteren 10. maj

23. april Bygge- & Anlægsavisen 6. maj

23. april HVAC Magasinet 14. maj

25. april Mestertidende 13. maj

29. april Installatør 25. maj

Maj

8. maj Mester og Svend 27. maj

16. maj HVAC Magasinet 15. juni

20. maj Maskinmesteren 11. juni

23. maj Mestertidende 11. juni

24. maj Dansk VVS 17. juni 

27. maj Bygge- & Anlægsavisen 10. juni 



Hvis du selv ønsker at sende din gode historie til fagmedierne, får du herunder en oversigt over, 

hvordan og hvem du skal kontakte på de forskellige medier. Desuden er der en oversigt over, 

hvornår de forskellige fagmedier udkommer og hvornår de har deadline for at indlevere materiale.

Bygge- og anlægsavisen

usman@byggeri-arkitektur.dk 

Building Supply

Tlf. 7228 6970

redaktionen@building-supply.dk 

Dagens byggeri

Redaktør Torben Jastram 

Tlf. 9629 5299

redaktion@dagensbyggeri.dk 

Dansk VVS

Redaktør Lasse Andersen 

Tlf. 7742 4223

lan@tekniq.dk 

GASenergi

Tlf. 2016 9600

redaktion@gasenergi.dk 

HVAC Magasinet

Redaktør Dann Bjarke Jensen

Tlf. 4324 2622 

dbj@techmedia.dk 

Installatør 

Tlf. 5350 6060

redaktion@installator.dk 

Licitationen 

Redaktionschef Christian  

Brahe-Pedersen

Tlf. 4485 8899

cbp@licitationen.dk

Maskinteknik

Redaktør Torben Jastram 

Tlf. 9629 5299

redaktion@maskinteknik.dk 

Mester Tidende 

Chefredaktør Klaus Tøttrup

Tlf. 4089 7032

klausT@mestertidende.dk

Mester & Svend

redaktion@odsgard.dk 

Maskinmesteren 

Redaktør Jan B. Jensen

Tlf. 2011 8550 

jj@mmf.dk 

Fagmediernes kontaktinformationer
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