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Bliv en del af successen i 2017, når 
Dansk Erhvervs årsdagsmagasin 
udkommer for sjette år i træk.

TAL TIL DANSK 
ERHVERVSLIV

–BÅDE DET OFFENTLIGE OG DET PRIVATE

Maj 2017
ÅRSDAG 2017



Fra primo maj og minimum 
2 -3 måneder frem.

DAGBLADE: 
Magasin i Jyllands-Posten 
(75.000 ekspl.)

DIREKTE POSTOMDELING: 
Direkte postlevering til alle  
medlemmer af Dansk Erhverv  
(10.400 ekspl.) 

DANSK ERHVERV 
bruger specialmagasinet i 
relevante sammenhænge 

EKSTRA  
BESTILLINGER: 
Forventet ekstrabestil-
ling fra annoncører m.fl. 
(5-10.000 ekspl.)

LUFTHAVNEN: 
SAS-lounges og -magas-
intasker samt i magasin-
pakker til business class på 
Lufthansa, Air France, KLM, 
Emirates, Qatar m.fl. i  
Københavns Lufthavn  
(5.000 ekspl.)

Ledere og beslutningstagere i det
private erhvervsliv, offentlige beslut-
ningstagere og indkøbere i kommu-
ner, regioner og stat samt politikere 
og meningsdannere.

UDGIVELSER

MÅLGRUPPE

TIDSLINJE

DIREKTE POSTOMDELING: 
Direktioner i Top-1000  
virksomheder (1.000 ekspl.)

Christiansborg (200 ekspl.)

Udvalgte ministerier, styrelser  
og direktorater (300 ekspl.)

Nøglepersoner i kommuner,  
regioner og stat (1.000 ekspl.)

Redaktører på dagblade, netaviser,  
radio- & TV-stationer (200 ekspl.)

DIGITAL EKSPONERING: FORSIDEN PÅ DANSKERHVERV.DK            DIGITAL EKSPONERING: JP.DK

DE 8 UNIVERSITETER: 
CBS, DTU, KU, ITU, RUC,  
AAU, AU, SDU   
(3.000 ekspl.)

DE ÅRSDAG: 
Deltagerne på  
Dansk Erhvervs  
Årsdagskonference  
(1.100 ekspl.)

FOLKEMØDET: 
Folkemødet Bornholm 
(hoteller, ferieboliger,  
færgen Ystad-Rønne, 
Lufthavnen i Rønne)
(4.000 ekspl.)

RØNNE

ALLINGE
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“Dansk erhvervsliv 
og Danmark har 

enorme fordele ved at 
leve i en åben, globalt 

konkurrenceudsat 
økonomi. Men 

vi skal nok være 
hurtigere til at justere 
rammevilkårene for 
vores erhvervsliv.”

Lars Løkke Rasmussen,
statsminister

Den digitale omstilling kan skabe dansk 
vækst, siger Lars Løkke Rasmussen i dette 

eksklusive interview med Dansk Erhvervs 
Specialmagasin

For Lars Løkke Rasmussen er dagens 
Danmark på mange måder me-
get bedre, end det han voksede op 

i. Som barn og ung i 60’erne, 70’erne og 
begyndelsen af 80’erne var tiden præget 
af oliekrise, kold krig, underskud på beta-
lingsbalancen med mere. 

Men nu, hvor Lars Løkke Rasmussen er 
statsminister, er situationen, at Danmark 
har nogle andre og ligeledes alvorlige ud-
fordringer. 

Væksten er begrænset. Indtægterne fra 
olien i Nordsøen er faldet dramatisk på 
meget kort tid. Samtidig er antallet af 
flygtninge vokset markant. Derudover 
bliver Danmark påvirket af digitaliserin-
gen, som udfordrer store dele af vores er-
hvervsliv.

”Jeg er vokset op i et fantastisk godt land 
med en række rettigheder, et land, dan-
skerne er glade for at leve i. Det samfund, 
vi har i dag, er signifikant bedre, end det 
samfund jeg er vokset op med. Det er et 
samfund med langt flere muligheder. Men 
hvor det nærmest har været en naturlov, 
at børn kunne klare sig bedre end foræl-
drene, så er det ikke givet længere,” siger 
statsministeren til Dansk Erhvervs Spe-
cialmagasin, hvor han fortæller om lan-
dets samfundsmæssige udfordringer og 
digitaliseringen. Statsministeren er for ti-
den optaget af, hvordan der skal være mere 
vækst i Danmark.

Vækstplan på vej
”Vækst fører til velstand og velfærd. Det 
er en treklang. Vækst er forudsætningen 
for at udbygge velfærden. Her tænker jeg 
både på den nære velfærd i familien med, 
hvad vi kan give videre til vores børn og 
vores ældre, og jeg tænker på den kollek-
tive velfærd i form af gode uddannelser 
og et godt sundhedsvæsen. Der er man-
ge ting, vi skal ændre i dette land, hvis vi 
skal levere et stærkere Danmark videre,” 
siger han.

Derfor vil Lars Løkke Rasmussen til efter-
året lancere en plan for, hvordan man kan 
få højere vækst i Danmark. Han noterer sig 
dog, at det ikke længere er helt entydigt for 
mange, at Danmark er udfordret.

”En af de store forskelle er, at for få år si-
den kunne selv en blind se, at Danmark 
var udfordret. Det var tilfældet i 2011, da 
jeg satte efterlønnen på dagsordenen. I 
dag er situationen anderledes. Danskerne 
har haft en indkomstfremgang, fordi vi 
ligger bedre i vores bytteforhold til udlan-
det, og den private beskæftigelse er steget 
med 82.000 job, siden vi ramte lavpunk-

tet. Men jeg har en klar fornemmelse af, at 
danskerne, som de er flest, ved, at den ikke 
er hjemme. Faktum er, at vi presses af mi-
gration, den lave oliepris, og at vi ikke har 
fået den ønskede vækst. Det gælder ikke 
bare i Danmark, men i hele Europa. Jeg 
vil til efteråret sætte en dagsorden med en 

2025-plan for at pege på beslutninger, der 
kan sikre, at vi har balance og råderum, 
der kan udløse Danmarks vækstpotentia-
le,” siger Lars løkke Rasmussen, der for-
klarer sine ambitioner:

”Jeg ønsker, at den gennemsnitlige familie 
i Danmark har nogle vilkår, som er fuldt 
sammenlignelige med nabolandene. Den 
gennemsnitlige dansker skal også have 
råd til at købe den telefon eller hushold-
ningsapparat, som man har råd til i Eng-
land. Man skal kunne køre i den ønskede 
bil og ikke kun kigge over sundet til Sveri-
ge. Skal det lykkes for os, skal vi løfte vo-
res konkurrencekraft, så vi øger ekspor-
ten og indtjeningen i erhvervslivet. Derfor 
skal vi finde et økonomisk råderum, så vi 
kan holde fast i et byrde- og skattestop, 
rydde op i punktafgifter, skabe gode ram-
mevilkår for erhvervslivet og samtidig 
sikre, at det bedre betaler sig at arbejde,” 
siger statsministeren. 

Nye udfordringer
Igennem de seneste årtier har de demo-
grafiske udfordringer med for få danske-
re på arbejdsmarkedet været centrum 
for de store politiske reformer. Det drejer 
sig eksempelvis om efterlønsreformen, 
førtidspensionsreformen og tilbagetræk-
ningsreformen. Men globalisering og di-
gitalisering giver i stigende grad nye ud-
fordringer for Danmark:

”De nye muligheder betyder, at udfordrin-
gerne med globalisering og digitalisering 
får et tempo, som vi ikke har haft før. Vi 
ser typer af deleøkonomi, der drives fra 
en server i USA, og vi tager det bare ned. 
Der er en verden, som presser sig på, og 
danskerne tager den til sig. Vi griber alle 
de muligheder, og samtidig er vi lidt be-
kymrede over, hvad de gør ved vores land. 
Man kan italesætte digitaliseringen som 
en trussel eller en mulighed – uanset, så 
er det en realitet. Man kan ikke vælge det 
fra, og vi kan ikke hegne os ind. Dansk er-
hvervsliv og Danmark har enorme fordele 

"DEN ER  
IKKE  
HJEMME  
– ENDNU"

Tekst Johannes P. Bøggild & Morten Bjørn Hansen Foto lars just
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Revolutionen er her – den digitale. 
Og den vil omstille hele erhvervs-
livet og alle forretningsmodeller, vi 

kender i dag. 

”Det første, der er vigtigt at gøre sig klart, 
er, at erhvervslivet står foran et opbrud på 
størrelse med den industrielle revolution. 
Den største misforståelse lige nu er, at 
digitalisering er noget, it-afdelingen kan 
klare. Det er det ikke. Det er en reel revo-
lution, der omstiller hele erhvervslivet og 
alle forretningsmodeller, vi kender i dag,” 
siger professor Jan Damsgaard, Institut 
for IT-Ledelse på Copenhagen Business 
School (CBS). 

Professoren er digital vismand udpeget af  
Akademiet for de Tekniske Videnskaber 
(ATV) og forfatter til bogen ’Den digitale 
omstilling – 9 radikale udfordringer er-
hvervslivet skal overleve’. 

Fire mega-trends former fremtidens forretningsmodeller, siger  
professor Jan Damsgaard, CBS. På hjemmesiden www.disruption.dk  
stiller Dansk Erhverv – på baggrund af Jan Damsgaards arbejde – skarpt 
på digitaliseringens betydning for erhvervslivets brancher. Damsgaard  
peger på 3D-print, smarte produkter og big data som nogle af de håndtag, 
dansk erhvervsliv skal trække i for at udnytte mulighederne.

I samarbejde med Jan Damsgaard har 
Dansk Erhverv udviklet et website, www.
disruption.dk, og har i den forbindelse 
identificeret fire megatrends, som vil på-
virke forretningsmodellerne i dansk er-
hvervsliv:

1. Købmanden bliver afløst af mar-
kedspladsen, der formidler kontakten 
mellem kunder og producent som f.eks. 
DBA, Uber, Airbnb, eBay.

2. Hvad et produkt er, bliver afløst 
af, hvad produktet kan, som f.eks. 
smart light, der er mere indretning end 
elpære.

3. Eje afløses af leje eller dele efter 
behov som f.eks. Upwork, Spotify og Go-
More.

4. Regulering afløses af forbruger-
kvalificering og -anmeldelse som 
f.eks. Trustpilot.

3D-print til værktøjsmageren
Professor Jan Damsgaard ser gode for-
retningsmuligheder for de 99 pct. af virk-
somhederne, der lige nu står over for den 
store digitale omstilling. 

”Det er generelt set en fordel at være en lil-
le og mellemstor virksomhed, som der er 
mange af i Danmark, for de er agile og kan 
rykke med den hastighed, der skal til.”

Han peger på, at 3D-printere er en tek-
nologi, der tilbyder nye muligheder for 
virksomheder. Det kan f.eks. være en 
værktøjsmager, der med en 3D-printer 
i butikken selv kan lave nye reservedele, 
når det er nødvendigt.

Digitaliseringens 
nye forretnings-
modeller 

Tekst Karen Witt Olsen Foto lars just

Big data afløser spørge-

skemaer og fokusgrupper, 

mener professor Jan 

Damsgaard, CBS. 
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I samarbejde med tekstforfatter, layouter og 
fotograf udformes annoncen, så jeres budskab 
trænger igennem til målgruppen.

Kr. 9.800,- i tillægspris

FORMAT 
215 x 300 mm

OMSLAG 
170 gram WFC silk + supermat vandlak

PAPIR
Magasinkvalitet  
(Gallerie Fine Silk 75 gram, 
hvidhed (90), bulk (0,90), opacitet (93,0)

ANNONCEFORMATER
OG -PRISER

MAGASINKVALITET

PRODUKTIONSANNONCE

MATERIALE

TEMA: DIGITAL OMSTILLING

”Den er ikke 
hjemme - endnu” 
Der skal flere reformer til for at sikre vækst  
og velstand, så vi kan give et stærkere Danmark videre 
til vores efterkommere, siger statsminister Lars Løkke 
Rasmussen, der til efteråret vil teste Folketingets vilje  
til reformer.

> 04-08

Alec Ross, innovationsrådgiver:
Vinderen er den, der er bedst til  
at tilpasse sig

> 22 > 28

Reportage:
Tæt på hightech-knowhow  
hos GN ReSound i Præstø  

UDGIVET AF DANSK ERHVERV 
ANNONCEFINANSIERET

2016

> 18

Torben Ruberg, Falck:
Disruption betyder, at vi kan  
genopfinde os selv

> 36

Big data giver indsigt:
Mød big data-pionererne  
hos danske Geomatic

kr. 141.100,-

kr. 60.200,-

kr. 37.900,-

2 stk. 430 x 300mm (til kant)

215 x 300mm (til kant)

Liggende: 185 x 132mm 
Stående: 90 x 270mm

Dobbeltopslag 
(4/1 sider)

kr. 91.140,-

430 x 300mm (til kant) 

Opslag 
(2/1 sider)

Helside  

Halvside

Alle priser er inkl. 4 farver  
(ekskl. moms) 

Bedes leveret via e-mail som højtopløst PDF i 
CMYK, 300 dpi. Annoncer til kant bedes leveret 
med 5 mm  til beskæring.

Materialet bedes sendt til:  
danskerhverv@firstpurple.com
Mærket: danskerhverv_"annoncørnavn".pdf
Deadline for materiale: Primo april 2017

Alle annoncører pålægges at levere en annonce 
af høj grafisk kvalitet, der opfylder ovenstående 
specifikationer. 

Dansk Erhverv og First Purple forbeholder sig til 
enhver tid ret til at afvise annoncer.

Placeringstillæg 
25% for side 6, 7 og bagsiden 
20% for side 9 og midteropslaget 
15% for højreside før midteropslaget 
10% for højreside efter midteropslaget

BOOK JERES 
 ANNONCE

Ring +45 3119 4000 
Eller send os en mail på

booking@firstpurple.com

HER KAN DU SE EKSEMPLER PÅ 
DET GRAFISKE LAYOUT FRA TIDLI-
GERE ÅRSDAGSMAGASIN, DER ER 
UDGIVET AF DANSK ERHVERV OG 
PRODUCERET AF FIRST PURPLE 

PUBLISHING.



"Dansk Erhverv har haft et langvarigt  
samarbejde med First Purple, og vi er  

meget tilfredse. First Purple prioriterer  
journalistikken højt, og det kan mærkes  

i det endelige produkt. "
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MORTEN BJØRN HANSEN / KOMMUNIKATIONSDIREKTØR I DANSK ERHVERV

læs mere på http://fpp.lnk.to/dansk_erhverv


