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Målrettede medier
om arbejdsmarkedet
På A4 Medier udgiver vi målrettede medier om det danske arbejdsmarked til dig, der gerne vil have et bedre arbejdsliv. Vi dækker bredt
og tager afsæt i egen-producerede historier om arbejdslivet på det
danske arbejdsmarked. Vi skildrer politiske, sociale og faglige begivenheder, der påvirker dit arbejdsliv. Vi skriver også om løsninger på
vanskelige temaer, ikke kun konflikten i dem.
A4s medier er for dig, der engagerer dig i dit arbejde uanset din rolle
på arbejdsmarkedet, men også en platform for de borgere, der har
svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Som abonnent på vores medier får du
•

Indsigter og holdninger fra folk, der ved besked
- og som udfordrer det eksisterende.

•

Reportager og refleksioner fra folk i vælten. Også kendte profiler,
der får nyt job, fortæller om deres arbejdsmetode eller på andre
måder åbner for læringer fra arbejdslivet.

•

Et univers uden en masse annoncer og forstyrrende reklamer.

•

Adgang til podcasts i A4 Lyd .

•

Overblik og opsamling over de vigtigste historier om arbejdslivet.

•

Fuld adgang til A4s arkiv.

God fornøjelse

Nicolai Kampmann
Adm. Direktør, A4 medier
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A4 Overenskomst

Hvor parterne mødes
A4 Overenskomst kommer i dybden med overenskomster og aftaler, der påvirker
vilkår på det danske arbejdsmarked.
A4 Overenskomst formidler viden om konkrete aftaler; viden som skaber perspektiv
og inspiration for forhandlere, tillidsvalgte og øvrige interessenter
A4 Overenskomst indeholder
•

Nyheder om aftaler og processer

•

Deling af viden

•

Debat

•

Analyser og overblik over aftalerne på det danske arbejdsmarked.

•

Navnenyt

Ud over de gældende overenskomster er arbejdsmarkedet reguleret af et meget
omfattende sæt af øvrige aftaler parterne imellem. Så A4 Overenskomst vil mere
end blot beskæftige sig med større overenskomstforhandlinger og EU’s påvirkning på
det danske arbejdsmarked.
Mediet vil også inspirere med historier fra større som mindre virksomheder, som har
eller er ved at indgå andre aftaler vedrørende arbejdsforhold.
A4 Overenskomst vil være reference for de, der vil vide, hvad der sker og hvorfor det
sker, når arbejdsmarkedets parter forhandler og laver aftaler. Det gælder også aktører inden for politik og arbejdsmarkedsforskning.
Interessenter er meget velkomne til at bidrage og tage del i debatten. Vi har en
ambition om at samle et debat-korps af aktører, der jævnligt forholder sig til aktuelle
emner.
A4 Overenskomst er til
Fagforbund, faglige paraplyorganisationer etc. Arbejdsgivere, både private og offentlige. Arbejdsmarkedsforskere. Arbejdsmarkedspolitikere (Borgen, KL, regioner)

ABONNEMENTS
PRIS PR. ÅR

4.849,-

Tillidsvalgte (evt. i større gruppe-aftaler gennem forbund eller lokal afdelinger) Uddannelsesinstitutioner og visse pensionsselskaber.
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ABONNEMENTS
PRIS PR. ÅR
A4 Arbejdsmiljø

For dig der arbejder
med arbejdsmiljø
Som abonnent på A4 Arbejdsmiljø er du en del af et community, hvor du får eksklusiv adgang til den nyeste viden og tendenser inden for arbejdsmiljø. A4 Arbejdsmiljø
leverer kvalitetsjournalistik og høj troværdighed, hvor både lønmodtagere, arbejdsgivere og arbejdsmiljøprofessionelle i offentlige og private virksomheder kan se sig
afspejlet, og hvor ny viden og indsigt kan tilegnes. Vi appellerer til alle parter og
professionelle aktører med interesse for arbejdsmiljø.
Vores indhold skal inspirere og give ny indsigt, men samtidig også være et medie,
hvor arbejdsmiljøprofessionelle bliver set og hørt.
A4 Arbejdsmiljø indeholder:
•

Indsigter og holdninger fra folk, der ved besked. Abonnenter opfordres til selv at
præge debatten og blive eksponeret over for en relevant målgruppe.

•

Reportager og refleksioner fra folk i vælten.

•

Nyt om profiler, der får nyt job, fortæller om deres arbejdsmetode eller på andre
måder åbner for læringer om arbejdsmiljø

•

Overblik og opsamling over de vigtigste historier om arbejdsmiljø fra ugen

•

Fuld adgang til HELE A4s arkiv (ikke kun Arbejdsmiljø)

A4 Arbejdsmiljø er til
Folk, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøansvarlige i kommuner,
private virksomheder og fagforbund. Arbejdsmarkedspolitikere (på Christiansborg,, i
kommuner og regioner). Tillidsvalgte/Arbejdsmiljørepræsentanter (evt. i større gruppeaftaler gennem forbund eller lokal afdelinger). Uddannelsesinstitutioner. Pensionsselskaber mfl.

4.849,-
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A4 Arbejdsliv

Dit arbejdsliv sat
i perspektiv
A4 Arbejdsliv er mediet, der går tæt på danskernes arbejdsliv og sætter det i perspektiv. Vi er optaget af den virkelighed, der udspiller sig på landets arbejdspladser,
og de tendenser, der former arbejdslivet. Vores ambition er at pege på arbejdslivets
udfordringer, men også de ideer og løsninger, der gør en forskel og kan inspirere til et
bedre arbejdsliv.
A4 Arbejdsliv indeholder
•

Dagligt nyhedsbrev mandag til fredag A4 Morgen med de vigtigste historier fra
A4 og verden omkring os

•

A4 Weekend, der samler op på ugens vigtige historier fra A4, hvis ikke du fik læst
dem i en travl uge

•

Historier om politik, teknologiske muligheder, nyheder, tendenser i fagbevægelsen, vilkår for ledige, vilkår for seniorer

•

Debat

•

Guides til at gøre arbejdslivet bedre

A4 Arbejdsliv er til
A4 Arbejdsliv er til den engagerede professionelle, der følger arbejdsmarkedet.
Adgang til Arbejdsliv sælges i pakker gennem virksomheder, organisationer og i
tilknytning til A4 Arbejdsmiljø og/eller A4 Overenskomst. Vi skriver til arbejdende
danskere, der gerne vil forandre. Aktive i deres nærmiljø som vil skabe bedre rammer
for arbejdslivet og skabe forandring eller forbedre forholdene på arbejdspladsen.

ABONNEMENTS
PRIS PR. MÅNED

69,-
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A4 Job

Målrettet og
effektiv eksponering
Hvis I søger en ny kollega til et stats-, forbunds-, kommunalt- eller organisations job,
så er A4 Job det rigtige sted for jer. Vores priser er konkurrencedygtige, og vi eksponerer ledige job på tværs af A4 Mediers nicher, LinkedIn og i aktuelle nyhedsbreve fra
A4s medier.
På A4 Job kommer du i kontakt med politiske og administrative beslutningstagere,
forhandlere og embeds ansatte i private og offentlige organisationer, tillidsvalgte og
andre interessenter, der følger den politiske udvikling og arbejdsmarkedet.
A4 Job tilbyder
•

Publicering af jobopslag på forsiden af A4 Job med logo og tekst

•

Publicering af jobopslag på vores sites A4 Arbejdsliv, A4 Arbejdsmiljø,
A4 Overenskomst og A4 Nu.

•

At være med i A4 Morgen og øvrige relevante nyhedsbreve

•

Opslag på A4 Jobs LinkedIn

FÅ ET TILBUD
PÅ DIN NÆSTE
JOBANNONCE

93990460
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Bliv partner med
A4 Medier
På A4 Medier vil vi gerne samarbejde. Vi samarbejder allerede med en række medier
og vi vil gerne invitere andre aktører med. Det kan være forbund, organisationer og
andre, der deltager i debatten på det danske arbejdsmarked.
I får mulighed for at anvende artikler fra vores nicher under A4 Medier i jeres egne
udgivelser - på print og digitalt. Vi bringer gerne jeres indhold i form af artikler kommentarer og debatindlæg. Ud fra redaktionelle kriterier vurderer A4, hvad der bringes.
Organisationer og partnere kan bidrage til markedsføringen af de respektive nicher
ved at eksponere indhold og markedsføring over for egne medlemmer og brugere.
Anvendt aktivt gennem redaktionelle delingsaftaler, som kan laves med A4 Medier,
kan medier få eget indhold eksponeret over for en bredere kreds af læsere.

							Kontakt salgsafdeling:

							Telefon: +45 93990460
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Abonnementspriser 2021

Prisskema for A4 Arbejdsliv
A4 ARBEJDSLIV

PR. MDR.

PR. ÅR

RABAT

69

828

ingen

For op til 3

207

2.484

ingen

For op til 5

345

4.140

ingen

A4 ARBEJDSLIV**

For op til 10

621

7.452

-10%

TILKØBSPRIS
PR. ÅR

For op til 20

1.104

13.248

-20%

20+ personer

Kontakt
Salgsafd.

Kontakt
Salgsafd.

Kontakt
Salgsafd.

Forhandles

Forhandles

Forhandles

Du (eller din organisation) får rabat, hvis du vælger flere nicher eller tegner abonnement

Antal adgange

til flere brugere. Vi kommer gerne med et konkret tilbud, der matcher dit ønske
og behov.

For 1 person

Prisskema for nicher
A4 NICHEUNIVERS*
A4 Overenskomst
PR. ÅR

A4 Arbejdsmiljø
PR. ÅR

Kommer forår 21
PR. ÅR

Antal adgange
For 1 person

4.849

4.849

4.849

828

For op til 3

8.849

8.849

8.849

2.484

For op til 5

12.849

12.849

12.849

4.140

For op til 10

18.849

18.849

18.849

5.655

10+ personer

Kontakt
Salgsafd.

Kontakt
Salgsafd.

Kontakt
Salgsafd.

Kontakt
Salgsafd.

Forhandles

Forhandles

Forhandles

Forhandles

IP-løsning

IP-løsning

Rabatter
*Mængderabat på nicher
Ved køb af 2 nicher:

-25% på den anden niche

Ved køb af 3 nicher:

- 50% på den tredje niche

Ved køb af alle nicher: -150%, få alle nicher for prisen på 2,5 niche
**Pris ved tilkøb af A4 Arbejdsliv: 30% af prisen for én niche
Forudsætter at man i forvejen har købt af én niche samt minimum 10 adgange.
Kontakt
Kommerciel chef, Jesper Berg , +45 93 99 04 60, jb@a4medier.dk

A4 Medier ApS
Nannasgade 28
2200 København N
Tel. +45 27 83 71 30
Salgsafdeling:
Tel. +45 93 99 04 60
Mail: jb@a4medier.dk

