Medieinfo, løsninger
og priser 2022

Aldersfordeling

Her bor Computerworlds læsere
-og sådan er de fordelt på alder og køn

23%
Under 30 år

41%

31-50 år

Her bor læserne

51 år eller ældre

10%

36%

Region: Hovedstaden

19%

37%

Region: Sjælland
Region: Syddanmark

Køn

Region: Midtjylland
Region: Nordjylland

Mand

34%

16%
18%

66%
Kilde: Gemius marts 2022.

Kvinde

Computerworlds læsere
- fordelt på uddannelsesniveau
Kilde: Gemius marts 2022.

Anden uddannelse
Høj uddannelse mere end 3 år
Høj uddannelse til og med 3 år
Erhvervsuddannelse
(Grundlæggende/Afsl
Studentereksamen/HF/HH/HG/H
TX-eksamen
Folkeskolen/realeksamen
0%

10%

20%

30%

40%

Bannere og bannerformater

Optimal synlighed på alle devices
Tilpas dine kampagner og opnå synlighed på både
mobil og desktop.

Bannere giver synlighed og branding af din virksomhed overfor vores 500.000
månedlige læsere. Du kan vælge flere formater.

⚫

Interstitial

⚫

wallpaper

⚫

nøgleord

Bannerne udnytter formaterne optimalt og der er masser
af aktuelle eksempler på de forskellige medieplatforme:

Formater - desktop

Formater – mobil

▪ 336x280

▪ 320x80

▪ 950x200

▪ 320x160

▪ 336x600

▪ 320x320

▪ Wallpaper

Computerworld og herunder har vi sektionen Eksperten

▪ Interstitial
Vi modtager gif, jpg, png eller 3. parts
tags eller HTML5 bannere.

Bannerformater
Topbanner 950x200

Artikelbanner 336x280

Mobilbanner
320x160

2 x Sticky-Skyscraper - 160x600
Sælges som en pakke på ugebasis, hvor de deles med én anden annoncør.
Bannerne bliver vist både på forsiden af Computerworld.dk og på artikelsiderne.

Pris DKK 10.000 for én uge og DKK 15.000 for 2 uger.

Pakke med 3 små bannerformater
Ca. 135.000 visninger per uge, på 3 bannerformater, sælges som en pakke
på ugebasis, hvor de deles med én anden annoncør.

Pris DKK 12.500 per uge.

540x30 (forside + artikler)

740x30 (long-form artikler)

195x250 (forside)

Eksempel på wallpaper
Når du ønsker ultimativ synlighed og opmærksomhed

Eksempel på interstitial (størrelse max 600x400 pixel) kr. 3.000 per dag.
Et pop-up overlay, som giver dig læsernes fulde opmærksomhed

Nyhedsbreve

Hvem læser vores nyhedsbreve?
Du har en unik mulighed for at nå ud til de vigtigste it-beslutningstagere
i Danmark.

Vi dækker både offentlige, private og store og små virksomheder.
10%
3%

22%

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4

Gruppe 1: Direktør, CEO, Adm. direktør, Director
Gruppe 2: Afd. leder, it-chef, it-manager
Gruppe 3: It-support, it-medarbejder,
it-arkitekt, udvikler
Gruppe 4: Salg, Account manager, Account
Executive, Account director
Gruppe 5: Marketing
Gruppe 6: Konsulent, chef-konsulent, projektleder,
projekt-manager
Gruppe 7: Økonomi
Gruppe 8: HR
Gruppe 9: Andet

Gruppe 5

22%

Gruppe 6

Gruppe 7
19%

3%

7%

Gruppe 8

Bliv set flere gange om dagen
Hver dag rammer vi de it-professionelles indbakke med relevante artikler og tendenser, som de ikke vil gå glip af.
Vil DU gå glip af det?

Computerworld
Morgen-briefing
Morgenbrief udkommer hver
morgen kl. 6.30 til 22.300
abonnenter.
Topbanner har format 640*130. (Gif,
jpg eller png-filer)
Her er der kun det ene banner,
derfor er det mere eksklusivt og
prisen er kr. 4.500 per stk.

Computerworld
Computerworlds daglige nyhedsbreve
udkommer hver dag kl. 11. 00 og
16.00.
Topbanner har format
750*150 og artikelbanneret 336x280.
(Gif, jpg eller png-filer)
Her er der 2 bannere: top og
midt. Pris per banner kr. 4.000.

Begge nyhedsbreve udsendes til
24.000 modtagere.

Special-nyhedsbreve
Computerworld har 3 special-nyhedsbreve, som udkommer én gang om ugen.

Prisen pr. banner er kr. 3.000.

CIO nyhedsbrev

Technology
nyhedsbrev

Security nyhedsbrev

Udkommer hver tirsdag

Udkommer hver onsdag

Udkommer hver

til 4.700 abonnenter.

til 6.700 abonnenter.

torsdag til 5.300 abonnenter.

Format: 750x150.

Format: 750x150

Format: 750x150

Computerworld print

Udgivelsesplan 2022
Magasin-tema

Udkommer

Materialedeadline

Uge

Udgivelsesnr.

3

1

Sikkerhed

21. januar

9

2

Jobglæde

4. marts

18. februar

13

3

Top 50

1. april

18. marts

17

4

Automatisering/
skalering

29. april

13. april

21

5

Image

27. maj

12. maj

24

6

Årets CIO

17. juni

3. juni

31

7

Digitale
Forretningsløsninger

5. august

22. juli

38

8

TOP 100

42

9

Integration

47

10

Rekruttering

25. november

11. november

50

11

It-komet 2022

16. december

2. december

23. september
21. oktober

7. januar

9. september
7. oktober

Specialudgivelser på print
Ti gange om året udgiver vi vores Computerworld specialmagasiner, som
ligger rundt i de danske it-virksomheder – og du får læsernes fulde opmærksomhed.

Kr. 10.000 for en helside-annonce

Computerworld Connect

Virkelig målrettet markedsføring

BAGGRUND

Computerworld bringer vores store permission-database i spil
og tilbyder en unik mulighed for at sende et eksklusivt målrettet
budskab til en helt specifik gruppe af it-professionelle.

Priser
▪ 1.000 permission kr. 15.000
▪ 3.000 permission kr. 25.000

▪ Yderligere permission kr. 4 per stk.
1.000 permissions er minimum.

Materiale
Indhold til servicemail kan enten leveres som HTML eller
som grafik + tekst.
Hvis HTML skal sættes op tillægges et gebyr på kr. 2.500,Hvis I afleverer en færdig HTML-fil og der er mere end
2 korrekturgange, tillægges der også et gebyr på kr. 2.500,Servicemails kan bruges til at invitere til eget event, til en
produktlancering, en nyhed, branding mv. - alt hvor I har
behov for at nå målrettet ud til jeres målgruppe.
Du bestemmer indholdet, vi leverer målgruppen.

MÅLGRUPPER

Branche

Branche

Bank- og finansvirksomhed

Rejsebureau/Hotel

Computerworld Connect er vores

Bygge- og anlæg/Arkitekt- og ingeniørvirksomhed

Reklamebureau/Marketingbureau/PR etc.

store database med ca. 30.000 it-

Engroshandel/Detailhandel (ikke-IT)

Sundhedsvæsen/Medicinal

Flyvevåben/Forsvaret

Transport/Energy- og vandforsyning

Forrretningsservice/Konsulentvirksomhed

Uddannelse

Forsikring/Fast Ejendom/Advokat

Udenfor IT: Andet

professionelle i databasen
og der kan udvælges ud fra
følgende kriterier:

Fremstilling

It/tele-branchen: Andet

Branche kategoriseret

Jobtitel kategoriseret

It/tele-branchen: Computer/Network Consultant

Udenfor IT

It-ledelse

It/tele-branchen: e-handel/Internet

IT-branchen

It-medarbejdere

It/tele-branchen: Engros/Distributør/Detail
It/tele-branchen: Forhandler - hardware/software
It/tele-branchen: It-/Netværkskonsulent
It/tele-branchen: Producent - Hardware/Software
It/tele-branchen: Serviceprovider
It/tele-branchen: Telekommunikationsudbydere
Kultur- og forlystelser/Rekreation
Landbrug/Jagt/Skovbrug/Fiskeri

Mine/Gas/Olie
Phamaceutical/Biotech
Region/Kommune/Stat

Funktionsledere

Antal ansatte

Funktionsmedarbejdere

Mindre end 50
50-99 ansatte

Geografi

100-249 ansatte

Sjælland og Øerne

250-499 ansatte

Fyn & Jylland

500-999 ansatte
1.000-4.999 ansatte
5.000 – 9.999 ansatte
10.000 – eller flere ansatte

MÅLGRUPPER

Jobfunktion
It-ledelse: Executive IT (CIO/CTO/CSO/EVP/SVP/VP)

- Fortsat

It-ledelse: IT-chef/IT Manager / It-ansvarlig
It-ledelse: Network Manager / Netværksansvarlig
It-ledelse: R & D / It-udviklingsansvarlig
It-ledelse: Webudviklingsansvarlig/Onlineansvarlig
It-ledelse: Applikationsudviklingsansvarlig
It-ledelse: Systems Engineering

It-ledelse: Telefoniansvarlig
It-ledelse: Konsulenter/integrator
It-ledelse: Øvrig it-ledelse
It-ledelse: Databasechef/databaseansvarlig
Funktionsområde: Topledelse (adm.direktør/CEO/COO/VP)
Funktionsområde: Økonomichef/-ansvarlig
Funktionsområde: Salg-/Marketingchef
Funktionsområde: HR Manager/Uddannelseschef
Funktionsområde: Legal/Compliance
Funktionsområde: Øvrige ledelse ex. direktør, partner,
project manager, team manager, business development manager
It: It-medarbejder/It-supporter/it-tekniker
Øvrige: ex. forretningsudvikler, HR, ingeniør, konsulent, produktchef,
projektleder, indkøber, systemkonsulenter

Kontakt Computerworld

for nærmere info og
pris på din målgruppe.

Computerworld Whitepaper

Producer
et Whitepaper og
BAGGRUND
hent de bedste salgsleads
It-professionelle bruger ofte Whitepapers til at hente viden om
aktuelle teknologier og løsninger, før de beslutter sig for en investering.
Konceptet er skruet sådan sammen:
▪

Virksomheden booker et vist antal leads. Prisen afhænger
af, hvem virksomheden accepterer som lead

▪

Whitepaperet uploades på Computerworld.dk/whitepaper

▪

Whitepaperet markedsføres i Computerworlds medieunivers

▪

Leads fremsendes løbende.

▪

Data om hvert lead omfatter navn, titel, virksomhedsnavn,
adresse, e-mail, telefon, branche, antal ansatte, dato og tidspunkt for
download.

Pris kr. 5.000 for opstart + kr. 1.000 pr. basis lead (min. 20 leads).
Computerworld modtager gerne en liste over virksomheder, man ønsker leads
fra - og en liste over virksomheder, som ikke har interesse.

Professionel Computerworldjournalistik skaffer leads i topkvalitet

BAGGRUND

White papers har dokumenteret effekt som salgsgenerator. Ofte ser man de bedste
resultater, hvis white paperet er tænkt og skrevet journalistisk – og på dansk.
Computerworld tilbyder en totalproduktion af et højkvalitets-white paper, og samtidig
garanterer vi, at det resulterer i 25 salgsleads.
Konceptet er skruet sådan sammen:
▪

Et firesiders Whitepaper skrives af en journalist tilknyttet
Computerworld og layoutes af Computerworld.

▪

Emnet og eventuel drejebog defineres af sponsoren.

▪

Jeres Whitepaper uploades i Computerworlds Whitepaper-bibliotek
og markedsføres på computerworld.dk, nyhedsbreve samt
email Direct Marketing.

▪

Computerworld garanterer 25 leads inden for en aftalt periode.

▪

Et lead består af en professionel (B2B) person, der har tilkendegivet
et behov for produktområdet, og som Computerworld har følgende

Pris: kr. 60.000

data om: Navn, titel, virksomhedsnavn, adresse, e-mail, telefonnummer, branche og
antal ansatte. Desuden dato og tidspunkt for download af Whitepaperet.

Målgrupper
Computerworld har ca. 29.000 personer i databasen og målgrupperne fordeler sig således:
Branche

Geografi
Sjælland og Øerne

ca. 14.200

Fyn og Jylland

ca. 5.300

Bank- og finansvirksomhed

Bygge- og anlæg/Arkitekt- og ingeniørvirksomhed

ca. 525

Engroshandel/Detailhandel (ikke-IT)

ca. 650

Flyvevåben/Forsvaret

Jobtitel kategoriseret

ca. 1.075

Forrretningsservice/Konsulentvirksomhed

ca. 155
ca. 1.410

It-ledelse

ca. 2.765

Forsikring/Fast Ejendom/Advokat

ca. 475

It-medarbejdere

ca. 4.235

Fremstilling

ca. 920

Funktionsledere

ca. 7.160

It/tele-branchen: Andet

Funktionsmedarbejdere

ca. 4.235

Antal ansatte
Mindre end 50

ca. 7.680

It/tele-branchen: Computer/Network Consultant

ca. 545
ca. 1.855

It/tele-branchen: e-handel/Internet

ca. 575

It/tele-branchen: Engros/Distributør/Detail

ca. 175

It/tele-branchen: Forhandler - hardware/software

ca. 715

It/tele-branchen: It-/Netværkskonsulent

ca. 1.115

It/tele-branchen: Producent - Hardware/Software

ca. 1.735

It/tele-branchen: Serviceprovider

ca. 1.555

50-99 ansatte

ca. 1.620

100-249 ansatte

ca. 2.180

250-499 ansatte

ca. 1.770

It/tele-branchen: Telekommunikationsudbydere

ca. 455

500-999 ansatte

ca. 1.505

Kultur- og forlystelser/Rekreation

ca. 195

Landbrug/Jagt/Skovbrug/Fiskeri

ca. 110

1.000-4.999 ansatte

ca. 3.240

Mine/Gas/Olie

ca. 130

5.000-9.999 ansatte

ca. 1.025

Phamaceutical/Biotech

ca. 345

Region/Kommune/Stat

ca. 1.710

10.000-19.999 ansatte
20.000 ansatte eller flere

ca. 645
ca. 1.372

Branche kategoriseret
It-branchen

ca. 8.720

Udenfor it-branchen

ca. 12.193

Rejsebureau/Hotel

ca. 70

Reklamebureau/Marketingbureau/PR etc.

ca. 285

Sundhedsvæsen/Medicinal

ca. 370

Transport/Energy- og vandforsyning

ca. 945

Uddannelse

ca. 1.140

Udenfor IT: Andet

ca. 1.685

Målgrupper - fortsat
Jobfunktion – IT

Jobfunktion - Funktionsområde

HR Manager/Uddannelseschef

ca. 120

Applikationsudviklingsansvarlig

ca. 75

Executive IT
(CIO/CTO/CSO/EVP/SVP/VP)

ca. 575

IT-Chef/IT Manager/IT-ansvarlig
Legal/Compliance

Salg-/Marketingchef

Topledelse
(adm. Direktør/CEO/COO/VP)
Økonomichef/-ansvarlig
(CFO/Control/Treasurer)

Øvrig ledelse

ca. 130

ca. 1.340

It-sikkerhedschef/Compliance

ca. 90

Konsulenter/integrator

ca. 70

Network Manager/Netværksansvarlig

ca. 235

R & D / It-udviklingsansvarlig

ca. 85

Øvrig it-ledelse

ca. 155

ca. 1.040

ca. 1.400

ca. 315

ca. 4.245

It-medarbejdere/It-supporter/ittekniker

ca. 4.235

Øvrige

ca. 6.135

Computerworld Native

Tal tilBAGGRUND
Computerworlds læsere
på en helt ny måde gennem Native
Native er et effektivt kontaktformat. Look og feel er som det øvrige
redaktionelle indhold, og den journalistiske tilgang betyder, at man møder
målgruppen med paraderne nede, fordi der ikke er tale om en traditionel
markedsføring.
Formatet er velegnet til mere komplicerede emner som
abonnementsbaserede ydelser, services, konsulentarbejde og andre

områder, hvor viden og branchekendskab skal i fokus.
Computerworld freelance journalist skriver artiklen på baggrund af et
interview med jer og vi garanterer 500 læsninger af artiklen. Artiklen vises
i Computerworlds nyhedsrulle med Native bannere og ofte får dette
banner op mod 150.000 eksponeringer.

Native = Maksimal synlighed

BAGGRUND

Konceptet er skruet sådan sammen:
▪

Målrettet og professionel artikel med fokus på virksomhedens historie,
produkt eller budskab. Artiklen kan også bruges i virksomhedens øvrige
markedsføring.

▪

Virksomhedens Native artikel eksponeres over for ca. 315.000
månedlige brugere på Computerworld.dk.

▪

Virksomheden får fuld adgang til antal eksponeringer og antal læsninger
af virksomhedens indhold på Computerworld.dk.

▪

Mulighed for at generere leads ved at inkludere yderligere materialer
som Whitepapers og case studies bag en registreringsvæg.

Computerworld skriver, interviewer og publicerer : Pris kr. 25.000
Publicer dit eget indhold med det samme: Pris kr. 15.000

Native banner

Computerworld Podcast

Podcast for de it-professionelle
Baggrund
Podcast er for jer, der i samarbejde med Computerworld, ønsker at etablere en podcast om virksomheders digitale udfordringer,
sikkerhedsudfordringer eller andre udfordringer, der er interessante for it-chefer at få løst.
Podcastens værter er Computerworlds chefredaktør Lars Jacobsen og en fra jer.
Podcastens vil, med udgangspunkt i samtalen med en gæst, i hver episode fokusere på gæstens historie, udfordringer og mulige
løsninger inden for netop gæstens branche.

Podcastens opbygning:
Hver podcast starter med en præsentation af gæsten, værterne og emnet. Derefter kommer der en 20-30 sekunders
voiceover/intro. Det nævnes samtidig, at podcasten er et samarbejde mellem Computerworld og jer.
Værterne vil derefter drøfte episodens emne med gæsten.

Podcast - fortsat
Hver gæst bliver valgt fordi vedkommende repræsenterer et emne,

Episoderne udgives på iTunes, RSS (til Android) og på Computerworld.

I som partner gerne vil have italesat.

På Computerworld etableres en selvstændig landingpage og hver

Der kan bestilles fra 5 til 10 podcast.
Computerworld står for at distribuere hvert af de 10 episoder via RSS
(Android), iTunes (iOS) samt på Computerworld.dk i form en af artikel,
der giver et resume af episoden.

Computerworld stiller chefredaktør Lars Jacobsen eller anden redaktør
til rådighed for samarbejdet som vært og redaktionel sparringspartner .

episode udgives desuden som en artikel, der kort opridser episodens
vigtigste pointer samt giver mulighed for at lytte eller downloade den.
Ydermere markedsføres podcastene via bannerannoncering i
Computerworld universet.

Ud over Computerworlds distribution får I efter hver episode lydfiler,
tekster og eventuelle fotos, som firmaet kan anvende på sine egne
sociale medier og andre marketingkanaler.

I og Computerworld tilrettelægger sammen hver episode, dog forventes
det I trækker på jeres netværk og kunder for at vi kan finde de bedste
interviewpersoner. Redaktionsretten er dog forbeholdt Computerworld.

Pris ved 5 Podcast DKK 250.000

Pris ved 10 Podcast DKK 450.000

Eventuelle rejseomkostninger i forbindelse med optagelserne afholdes
af jer.

>> Eksempler på podcasts

Computerworld Events & Konferencer

Mød de it-professionelle
i øjenhøjde

Benyt Computerworlds events og konferencer til at komme i direkte kontakt med til Danmarks
it-professionelle - enten digitalt eller fysisk.
Computerworld Events har hele tiden fingeren på pulsen, når det drejer sig om udviklingen på it-området. Det er blandt andet Computerworlds
journalisters overblik og indblik i udviklingen inden for it, der bringens i spil, når Computerworld arrangerer konferencer, events, eksklusive

rundbordsdiskussioner og ikke mindst halvdags-seminaret How To?

Bliv partner med Computerworld og
bliv kendt for fokuseret videndeling

En temakonference på typisk én dag klæder deltagerne på med
konkrete cases, videndeling og gode råd fra eksperter.
Som partner er virksomheden med til at definere dagens fokus og

En partnerpakke på et fysisk event indeholder
følgende:

indhold. Konferencen startes og sluttes i plenum med danske og

▪

25 minutters taletid i spor eller plenum

internationale keynotes. Ofte er der flere fokuserede spor i løbet af

▪

Deltagerliste med kontaktdata og e-mail-permission

dagen.

▪

Stand i netværksområde, hvor alt forplejning
også serveres

Pris for partnerskab: (taletid i spor) Kr. 40.000

▪

Markedsføring via logo på tilmeldingssite, omtale
og virksomhedsbeskrivelse på tilmeldingssitet og logo på

Pris for guldpartnerskab (taletid i plenum) kr. 60.000

program

▪

Opfølgende evaluering via rapport

Bliv partner på Computerworlds
digitale events

En partnerpakke på et digitalt event
indeholder følgende:
▪

20 min. Taletid.

▪

Deltagerliste indeholdende ALLE deltagere, inkl. email
permission og telefonnummer.

▪

Deltagerliste fra jeres specifikke indlæg.

▪

Markedsføring i alle Computerworlds medier.

▪

Logo og beskrivelse på event sitet.

▪

Teaser tekst på live sendeflade.

▪

Optagelse af jeres indlæg i fuld længde.

▪

2-3 min. Resumé af jeres indlæg.

▪

Evaluering fra deltagerne.

Pris for partnerskab: (taletid i spor) Kr. 50.000
Pris for guldpartnerskab (taletid i plenum) kr. 75.000

How To

How To? …
bliv en del af en etableret succes
Computerworlds serie af How To?-seminarer over hele landet er en ubestridelig succes.
Professionelle it-folk i tusindvis er blevet inspireret og har fået ny, vigtig viden.

Sådan er konceptet skruet sammen:
▪

Formiddagsseminar med ca. 4 talere (partnere) - hver partner har
25 min. taletid

▪

Der afsluttes med en paneldebat, hvor de 4 partnere deltager

▪

50-80 deltagere. Partnerne modtager deltagerliste inkl. email-permission

Pris for partnerskab: kr. 40.000

Typiske deltagere:
▪ CIOer

▪ Systemansvarlige

▪ It-chefer

▪ Salg- og marketingansvarlige

▪ It-konsulenter

▪ CEOer

▪ It-projektledere

▪ Udviklere

▪ Arkitekter

▪ Forretningsudviklere

Skal du have dit
eget How To? …

Et How To seminar indeholder:
▪

Formiddagsseminar med 4 indlæg og eventuelt med en paneldebat

▪

Computerworld rådgiver omkring sammensætningen af programmet

▪

Seminaret modereres af en Computerworlds journalister

▪

40-80 deltagere, som Computerworld rekruttere

▪

Computerworld booker og koordinerer med venue

▪

Computerworld sørger for al praktik på dagen

▪

Deltagerliste med kontaktinfo og e-mail permissions

▪

Statistik over deltagernes evaluering

▪

Liste med deltagere, som ønsker yderligere dialog

Pris for ejerskab af et helt How To?: kr. 125.000

Digital HowTo
På disse Digital HowTo seminarer får du som eksklusiv partner mulighed for at tale om, hvordan
I med jeres værktøjer og viden kan hjælpe med aktuelle problemstillinger indenfor det emne,
I vælger at deltage på.
Målgruppen er it-beslutningstagere lige fra enterprise til SMV virksomheder samt det offentlige.

Pris for partnerskab: kr. 40.000
I har også mulighed for at eje hele eventet for kr. 125.000 ex. moms.

Som partner får I:
▪

20 minutters indlæg med taler og præsentation

▪

En af Computerworlds redaktører som moderator

▪

Leadliste med e-mail permisson, GDPR compliant

▪

70-100 online deltagere

▪

Online spørgsmål og chat med deltagerne

▪

Markedsføring via Computerworlds kanaler

▪

Evaluering fra deltagerne

▪

Optagelsen af jeres indlæg, som I kan bruge fremadrettet.

Leje af professionelt studie
Vi tilbyder dig muligheden for at leje Computerworlds studie i Herlev.
Du kan enten streame direkte fra studiet eller optage videomateriale i
professionelle omgivelser i studiet.
Studiet fungerer ideelt til både webinarer, lead genereringer og til
produktion af on demand videomateriale og andre liveoptagelser, hvor
et professionelt studie er ønsket.
Der er fokus på de gode seeroplevelser med perfekt lyd, lys og billede.

Hvad følger med?
▪ To kameravinkler og individuel lyd for op til fire personer.
▪ Mulighed for at invitere gæster på remote.
▪ Professionel studie manager, som styrer teknikken og står
for din afvikling.

▪ Speaker Lounge med kaffe, vand mv. til gæster.

Pris:
Tre timer: kr. 25.000,- ex. moms
Seks timer: kr. 35.000,- ex. moms

Brug for event management?
Computerworld er den
professionelle partner

Computerworld har solid erfaring i event management – både med
digitale og fysiske konferencer,
og vi stiller gerne det hele til rådighed.
Brug Computerworld som underleverandør til et helt arrangement -

eller til dele af et arrangement.

Kernekompetencer:
▪

input og journalistisk sparring til programmet.
▪

Projektledelse. Tiden er knap, og mange
virksomheder har har ikke kapacitet til selv at
binde det hele sammen. Det klarer Computerworld.

Læs mere i Computerworld Events præsentationer om event
management her:

▪

Fysisk Event Management

▪

Digital Event Management

Sammensætning af program. Vi kan levere fagligt

Venue/Booking af konferencested … samt ekstra hænder på
dagen / streaming platform.
Deltagere - når virksomheden ønsker andre
deltagere end dem, virksomheden har i egen database.

Tæt dialog med
toplevel-CIO’er

Computerworld Events har dokumenterede erfaringer med at
arrangere halvdags-konferencer for en lille skare CIO’er fra
virksomheder med over 250 ansatte.
Konceptet kaldes round table, som er face-to-face-verdenens svar
på et white paper, der er skrevet af en uvildig tredjepart.

Pris for partnerskab: 150.000 kr.

Konceptet er skruet sådan sammen:
▪ Full service. Computerworld CIO er vært for en
given debat - afstemt med partneren.
▪ Computerworld CIO står for at Invitere
it-chefen/CIO’en, påtage sig værtsrollen ved
arrangementet samt være moderator.
▪ Typisk inviteres 8-12 CIO’er i virksomheder med
mere end 250 ansatte.

Digital Roundtable
Et Digital Roundtable afholdes af Computerworld med en
moderator via en interaktive online-videoplatform. Her vil der være
en åben debat inden for gruppen, der giver jer som partner
mulighed for høre om nogle af de udfordringer og tanker,
deltagerne står overfor, samtidig med at I kan positionere jer som

thought leaders hos CIO’s.
Computerworld tager sig af alt, du skal bare definere emnet i
samarbejde med os og være til stede med en vært/case på
roundtablet.

Computerworld skriver invitation og sørger for deltagerrekruttering.

Pris 125.000 kr.

Digital Roundtable – hvad er inkluderet?
Præproduktion

•

Co-branded marketing

Online
arrangement
▪

før arrangementet bekræftelse af dato,
Info om bedste praksis

▪

arrangement.
▪

tidsplan og emner.
•

2 timers digitalt

Efter
arrangementet

▪

Kontaktinformation på

Deltagerprofil:
▪

IT beslutningstagere: CIO’s, it-chefer og it-direktører

▪

Alle brancher

▪

Partners ønske til deltagerlister prioriteres

alle deltagere
Afsluttende rapport,

Format/tidslinje for selve arrangementet:

velkomst fra partneren

der samler feedback fra

▪

Log on og registrering af navn/virksomhed/stilling

Åben samtale styret af

deltagerne.

▪

Diskussion af emner i en rundbordsdiskussion på 2

En 10 minutters

▪

for webcam/lyd samt

Computerworlds

timer med Lars Jacobsen, chefredaktør, Computerworld,

praktiske

moderator,

som ordstyrer

bemærkninger.

chefredaktør Lars
Jacobsen.
▪

8 -12 deltagere

▪

Live-afstemninger, indholdsdeling - indledende og
afsluttende bemærkninger fra alle deltagere.

Computerworld job

Skal I bruge nye it-medarbejdere?
Computerworld-it-jobbank er Danmarks største it-jobsite, og vi har
Danmarks største it-nyhedsmedie Computerworld i ryggen. Det betyder

at du har et helt unikt udgangspunkt når du skal ud at rekruttere dine
næste it-medarbejdere. Du rammer nemlig både dem, der aktivt søger job
på it-jobbank.dk, og dem der kan fristes af det rette tilbud, hvis de bliver
eksponeret for det hos Computerworld. Og de kan rent faktisk fristes. For
tal fra vores seneste store undersøgelse med over 3.000 besvarelser,

viser nemlig at hele 85% er klar på et jobskifte, hvis det rette tilbud
dukker op.
Helt konkret betyder det også at du potentielt når ud til over en halv
million it-interesserede brugere hver eneste måned. Det øger dine

forudsætninger for at lykkes med dine rekrutteringer, uanset hvilke typer
it-profiler du søger. Der er ingen garantier, men vi gør alt hvad vi kan for
at vi kommer i mål
Ring til os på 70 22 93 00 og hør mere.

