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Økonomisk Ugebrev er sat i verden for at tilføre 
læserne nytteværdi og viden om nye strategiske, for-
retnings- og ledelsesmæssige tendenser samt kon-
krete muligheder, som kan have positiv økonomisk 
og finansiel effekt på deres forretning, både i finan-
sielle virksomheder og i erhvervsvirksomheder. Vores 
særkende er høj troværdighed, et anerkendt navn, 
dybde og perspektiv, ny forståelse, konkret og praktisk 
nytteværdi for læserne.

Vi er et toneangivende dansk erhvervsmedie, der  
gennem hyppige citater i tv, radio og øvrige medier  
er med til at sætte relevante samfundsvigtige dags-
ordener. Økonomisk Ugebrev læses af topledere og 
mellemledere i den finansielle sektor, CFO’er og øko-
nomifunktioner i de 1.000 største virksomheder samt 
øvrige beslutningstagere i erhvervslivet.

Økonomisk Ugebrev er inde i en meget positiv ud-
vikling, idet erhvervslivet i stigende grad ønsker kort, 
koncentreret information med mere dybde, perspek-
tiv og forståelse – altså en slags fagblad med en kritisk, 
kompromisløs og seriøs tilgang til, hvordan man bliver 
en bedre topleder.

Vores læsertal vokser, tilfredsheden stiger, og vi 
tilbyder nu vores annoncører mere effektive måder 
at annoncere på over for vores eksklusive målgruppe. 
Jeg forventer, at 2017 er et nyt år med kraftig vækst i 
vores annoncer, og hvor endnu flere af vores læsere i 
den danske finansielle sektor får øjnene op for Øko-
nomisk Ugebrev som annoncemedie. 

Morten W. Langer
Chefredaktør

”Vores læsertal vokser, 
tilfredsheden stiger, og vi 

tilbyder nu vores annoncø-
rer mere effektive måder at 

annoncere på over for vores 
eksklusive målgruppe.”

Topledernes
eget medie

Om Økonomisk Ugebrev

Annonceinfo 2017  Introduktion

¬ Grundlagt i 1994 af Bonnier, senere ejet af Jyllands-Posten.
  I dag et selvstændigt, uafhængigt medie

¬ Topledere og direktører i dansk erhvervsliv samt 
  beslutningstagere i den finansielle sektor er abonnenter

¬ Blandt de mest citerede erhvervsmedier i Danmark

¬ Beskæftiger 10 journalister
¬ Udgiver fem ugebreve: Finans, CFO, Ledelse, Formue 
  samt Nordic Biotech & Pharma 

¬ Betragtes blandt abonnenter som deres foretrukne og
  mest troværdige nyhedskilde.
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Morten W. Langer
Chefredaktør

Om Økonomisk Ugebrev 
• Blandt de mest citerede erhvervsmedier i 

Danmark
• Beskæftiger ti journalister
• Betragtes blandt abonnenter som deres 

foretrukne og mest troværdige nyhedskilde
• Grundlagt i 1994 
• Udgiver fire ugebreve: Finans/CFO, Ledelse, 

Formue, Biotech & Pharma, Bestyrelsesguiden og 
Samfundsansvar

Topledernes eget medie
Økonomisk Ugebrev er sat i verden for at tilføre viden om nye strategiske, forretnings- og ledelsesmæssige 
tendenser samt konkrete muligheder, som kan have positiv økonomisk og finansiel effekt på deres 
forretning. Vores særkende er høj troværdighed, et anerkendt navn, dybde og perspektiv, ny forståelse, 
konkret og praktisk nytteværdi for læserne.

Vi er et toneangivende dansk erhvervsmedie, der gennem hyppige citater i tv, radio og øvrige medier 
er med til at sætte relevante samfundsvigtige dagsordener. Økonomisk Ugebrev læses af topledere og 
mellemledere i den finansielle sektor, CFO’er og økonomifunktioner i de 1.000 største virksomheder samt af 
øvrige øvrige beslutningstagere i erhvervslivet.

Økonomisk Ugebrev udgiver en stribe forskellige publikationer og fagportaler, som dækker brede erhvervs- 
og samfundsmæssige problemstillinger i den offentlige debat.

Målgrupperne spænder mellem erhvervsvirksomheder, myndigheder, interesseorganisationer, politikere 
og investorer med interesse i investering, finans, ledelse, virksomheder, makroøkonomi, erhvervspolitik, 
offentlige mediesager, CSR, biotek, samfund og privatøkonomi.

Seneste nye fagportaler er Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar og Økonomisk Ugebrev. 
Bestyrelsesguiden, der henvender sig til over 50.000 bestyrelsesmedlemmer i underskoven i dansk 
erhvervsliv. En lang række større ledelsesnetværk modtager guidens nyhedsbrev hver 2. uge.

Vores læsertal vokser, tilfredsheden stiger, og vi tilbyder nu vores annoncører mere effektive måder at 
annoncere på over for vores eksklusive målgruppe. Jeg forventer, at 2019 er et nyt år med kraftig vækst i 
vores annoncer, og hvor endnu flere får øjnene op for Økonomisk Ugebrev som annoncemedie.
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Om brugerne 
• 33.000 unikke besøgende om måneden på 

ugebrev.dk
• 85 % mænd og 15 % kvinder

• Størstedelen har ansvar for indkøb af 
konsulentydelser

• Brugerne foretrækker analyser af strategi,  
ledelse og regnskab
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Kilde: Brugerundersøgelse 2018
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Job-
annoncer

Controller til Risikoopfølg-
ning i Sydbank

Projektøkonom til Inst-
itut for Menneskeret-
tigheder - Genopslag
 

Rigsadvokaten søger 
en medarbejder til 
økonomisektionen

Job-
annoncer

Platform



Så skete det uundgåelige: 
Straarup i stilhed ud af APM    
bestyrelse
Markant trendskifte i amerikansk rente 
med fald til 2,62%
Den amerikanske rente forlod sin stigende kanal 
med stor kraft. I løbet af december faldt renten 
ned gennem bunden i 2,94% og fortsatte ned til 
[…]

EUR/USD forbliver i intervallet 1,131-
1,143 efter nyt udbrudsforsøg
EUR/USD-forholdet forsøgte endnu engang at 
forlade intervallet 1,131-1,143, men forsøget 
mislykkedes også denne gang. Dermed fasthol-
des den sidelæns bevægelse, som har varet siden 
november 2018.

Controller til Risikoopfølgning i Sydbank

Projektøkonom til Institut for 
Menneskerettigheder 
 - Genopslag
 

Rigsadvokaten søger en medarbej-
der til økonomisektionen

Frist: 13/01/2019

Frist: 01/02/2019
Frist: 21/01/2019

US: Fald i obligationsrenter accelererer
Kursgraf: Centrale støttepunkter er nu brudt nedad, udsigt til yderligere rentefald i kølvandet på den 
forstærkede recessionsfrygt
Tags: Finans/Økonomi, Investering, aktieanalyse, dkfinans

S&P Future siver tilbage over natten, hold øje med 2450
Kursgraf: Den positive korrektion har løftet amerikanske aktier syv procent siden bunden, men den 
ser ud til at miste kræfter nu.  
Tags: Investering, aktieanalyse, aktier, dkaktier

PMI: Tysk erhvervstillid nu på laveste niveau i 33 måneder
PMI for Tyskland fra Markit – læs hele meddelelsen her. Kommentar: Det synes nu uundgåeligt, at 
svagere vækst i Tyskland og det øvrige Europa vil […]

ANNONCE

JOBANNONCER

N
yhedsbrev

Platform 03/01/2019



Medier
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Økonomisk Ugebrev Finans/CFO henvender 
sig til topledere i de 500 største danske 
erhvervsvirksomheder, finansfunktioner og 
virksomheder i den finansielle sektor samt 
finansielle rådgivere. Det redaktionelle fokus 
er virksomhedernes finansielle omverden, 
herunder finansmarkeder og Corporate Finance.

Udsendes hver søndag.

Økonomisk Ugebrev Ledelse (tidligere Nyheds-
brev for Bestyrelser) henvender sig til bestyrel-
ser og direktører i de 500 største virksomheder 
samt topledelsens rådgivere. Fokus er tendenser 
i praktisk bestyrelsesarbejde, god selskabsle-
delse, samfundsansvar, tax governance, aktivt 
ejerskab, topledelse og ekstern kommunikation.

Udsendes hver anden lørdag.

Økonomisk Ugebrev Nordic Biotech & Pharma 
henvender sig både til den forsigtige investor 
med interesse i stabile medicinal- og Med-
Tech-virksomheder samt mere risikovillige 
investorer, der er parate til at gå efter de helt 
store afkast, som kan opnås inden for bioteksek-
toren. Nordic Biotech & Pharma giver et komplet 
nordisk overblik over hele den hastigt voksende 
børsnoterede Lifescience-sektor med markeds-
analyser, udlandets nettohandel, modelporteføl-
je og en gennemgang af vigtige kursnyheder.

Udsendes hver anden torsdag.

Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar er en 
portal, der sætter skarpt fokus på erhvervslivets 
og investorernes samfundsansvar – Corporate 
Social Responsibility (CSR) og Environmental, 
Social and Governance (ESG). Portalen dækker 
CSR- og ESG-relaterede temaer gennem kritisk 
journalistik, databaserede analyser og ratings. 
Hertil kommer interviews og dybdeborende 
artikler om ledelsesetik, selskabsledelse og 
ansvarlige investeringer.

Udsendes hver 14. dag.

Økonomisk Ugebrev Formue analyserer løbende 
danske børsnoterede aktier med henblik på 
at give investorer gode råd om køb og salg 
af aktier. Analysepublikationen indeholder 
markedsanalyser, oversigter over insiderhandel, 
udlandets nettohandel og shortpositioner. 
Herudover udsendes daglige updates af 
udviklingen på aktiemarkedet med teknisk 
analyse samt kommentarer om enkeltaktier 
og særlige begivenheder af betydning for 
aktiemarkedet.

Udsendes hver lørdag.

Bestyrelsesguiden henvender sig til SMV-bestyrelser, 
bestyrelseskvinder, ejerledere, medarbejdervalgte 
og erhvervsfolk, der gerne vil forberede en bestyrel-
seskarriere. Her findes over 1000 artikler om prak-
tisk bestyrelsesarbejde og bestyrelsestendenser til 
inspiration for nuværende og kommende bestyrel-
sesmedlemmer. Med inspiration fra Bestyrelsesgui-
den bliver abonnenterne endnu mere værdsatte og 
uundværlige bestyrelsesmedlemmer og vil kunne 
bidrage med gode input om bestyrelsens arbejds-
processer, strategi og risikostyring.

Udsendes hver anden torsdag.

Nyhedsbrev om Nordic Biotech & Pharma 
Biotech

AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

Nyhedsbrev om finans og corporate finance
Finans/CFO
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Betaling

Priser er eksklusive moms. Ordrer faktureres ved 
aftalens indgåelse. Fakturering sker elektronisk via 
email eller EAN. Betalingsfrist er netto kontant 8 
dage.

Overskrides betalingsfristen, udsendes rykker.  
Er beløbet ikke betalt efter første rykker, påregnes 
rentetillæg på 2 procent per påbegyndt måned, 
og NICHEHUSET forbeholder sig ret til at standse 
publicering uden yderligere varsel. Dette sker uden 
tab af ret til det fulde beløb og med sædvanlige 
rentetillæg, indtil betaling sker.

Abonnementer faktureres forud per år og fornyes 
automatisk ved periodens udløb. Abonnementer 
kan opsiges indtil 30 dage inden fornyelse. Eventu-
el introduktionsrabat bortfalder ved fornyelse.

Der tages forbehold for ændringer i priser og pro-
dukter. De til enhver tid gældende priser og pro-
dukter kan rekvireres hos NICHEHUSET.

Der er ingen fortrydelsesret.

Der ydes ingen bureaugodtgørelser.

Forbehold

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, pla-
ceres annoncen i samarbejde med kunden bedst 
muligt i forhold til den bestilte placering.

NICHEHUSET forbeholder sig ret til at vise annon-
cer i rotation.

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbe-
holder NICHEHUSET sig ret til – i samarbejde med 
kunden – at udskyde annoncer til senere publice-
ring.

NICHEHUSET kan ikke drages til ansvar for force 
majeure, herunder – men ikke begrænset til – 
mediets nedbrud, manglende udgivelse, konkurs 
eller lukning. Der ydes ikke erstatning ved force 
majeure.

Data

NICHEHUSET og mediet videregiver ikke kundens 
oplysninger til tredjepart.

Materiale

NICHEHUSET forbeholder sig ret til at afvise an-
noncer, der strider imod mediets retningslinjer, 
etiske kodeks eller imod landets gældende love. 
Det gælder også annoncer, som i første omgang er 
blevet accepteret eller tidligere har været publiceret 
hos mediet.

Kunden er ansvarlig for, at materialet og indholdet 
af landingpage er i overensstemmelse med gælden-
de love og regler.

Placering af cookies eller indsamling af data om 
brugere eller mediet er ikke tilladt.

Annoncer, som kan forveksles med redaktionelt 
indhold, skal øverst markeres tydeligt med ordet 
'ANNONCE' eller 'SPONSORERET INDHOLD'. Annon-
cer på samme baggrundsfarve som mediets egen 
skal markeres med en tydelig streg rundtom. Medi-
ets egen typografi eller lignende må ikke benyttes, 
ligesom tekst skal ombrydes i et andet antal spalter 
end mediets standard.

Reklamation

NICHEHUSET og mediet påtager sig ikke ansvar for 
fejl i annoncer, som er publiceret i overensstem-
melse med kundens angivelser. Det gælder også 
materiale, der ikke er leveret i overensstemmelse 
med NICHEHUSETs tekniske specifikationer, eller 
hvis materialefrist overskrides.

Ved trykfejl eller forkert format/publiceringsperi-
ode, som kunden ikke bærer ansvaret for, ydes en 
reduktion efter NICHEHUSETs skøn, der højst kan 
beløbe sig til ordrens pris. Reklamationer skal være 
NICHEHUSET i hænde senest tre hverdage efter 
første publiceringsdag.
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Handelsbetingelser
Pr. 1. januar 2019. Der tages forbehold for ændringer.
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Annoncører
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