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Oplag: 10.000 eksemplarer

Tryk: Jørn Thomsen/Elbo A/S, Kolding

Layout: Gitte Kristiansen

Teknik: Offset 80 lin. raster i 4-farve tryk. Format: 185 x 270 
mm.

Annoncemateriale: Færdigt annoncemateriale modtages 
digitalt, helst som trykklare pdf-filer, evt. som åbne doku-
menter fra Indesign på PC (evt. anden DTP fra Mac) inklu-
sive samtlige skrifter og links. Materialet sendes til info@
maelkeritidende.dk eller redaktionens adresse.

Annoncestørrelser:
1/2 side: 158 mm bred x 114 mm høj (inden for kolumnen).
1/1 side: 158 mm bred x 232 mm høj (inden for kolumnen).
1/1 side: 185 mm bred x 270 mm høj (til kant - husk 5 mm 
tillæg til beskæring).

Annoncepriser: 
1/1 side kr. 18.200,-
1/2 side kr. 14.200,-
Farvetillæg kr. 3.900,-

Tidsskriftets redaktionelle sprog vil være engelsk. Annon-
cører er dog frit stillet med hensyn til sprogvalg. Redaktio-
nen er gerne behjælpelig med oversættelse.

Annoncetegning og indlevering: Bindende annonceteg-
ning må være redaktionen i hænde senest 9. maj 2016. An-
noncemateriale skal være indleveret til redaktionen senest 
17. juni 2016.

Distribution: ”Danish Dairy & Food Industry” fremsendes 
vederlagsfrit i 10.000 eksemplarer til ledende medarbejdere 
inden for mejeri- og levnedsmiddelindustrien i over 120 
lande samt til danske ambassader og generalkonsulater etc. 
verden over.

”Danish Dairy & Food Industry ... world-
wide” udgives i følgende lande:

Afrika: Algeriet, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, 
Cameroun, Centralafrikanske Republik, Congo, Elfenbens-
kysten, Etiopien, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mau-
ritius, Mozambique, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, 
Somalia, Sudan, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Togo, Tune-
sien, Uganda, Zambia, Zanzibar.

Asien: Bangladesh, Bhutan, Filippinerne, Hong Kong, In-
dien, Indonesien, Japan, Kina, Korea, Laos, Malaysia, Mon-
goliet, Myanmar, Nepal, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thai-
land og Vietnam.

Australien: Australien, Fiji og New Zealand.

Europa: Belgien, Bosnien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Est-
land, Finland, Frankrig, Færøerne, Grækenland, Grønland, 
Holland, Hviderusland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Makedonien, Norge, 
Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Slo-
vakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, 
Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig.

Mellemamerika og Caribien: Barbados, Bermuda, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Ja-
maica, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Tobago og Trinidad.

Mellemøsten: Afghanistan, Bahrain, Cypern, Egypten, Iran, 
Irak, Israel, Jordan, Kasakhstan, Kuwait, Libanon, Oman, Pa-
kistan, Qatar, Saudi Arabien, Syrien, Tyrkiet og Yemen.

Nordamerika: Canada, Mexico og USA.

Sydamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Montserrat, Paraguay, Peru, Uruguay og 
Venezuela.
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I september 2016 udgiver Mælkeritidende for 26. gang det internationale tidsskrift 
”Danish Dairy & Food Industry … worldwide”. Temaet for dette års udgave bliver:
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Sidste år blev EU’s mælkekvoter ophævet, samtidig med at de lukrative markeder 
i Rusland og Kina lukkede hhv. mindskede efterspørgslen. Markedet i Europa blev 
oversvømmet, og vækstmulighederne ligger nu uden for EU. Også her stiller forbru-
gerene krav om sunde naturlige fødevarer, der er produceret med behørigt hensyn 
til miljøet.
 I tidskriftet sætter vi fokus på revitalisering i mejeriindustrien. Og det er der man-
ge veje til; bl.a. relancering af gamle-kendte mejerivarer, udvikling af nye mejeri-
produkter - herunder til specifikke forbrugergrupper samt brug af nye salgskanaler. 
Denne revitalisering kræver en stor og fælles indsats fra både lovgiverne, mejerierne 
og mejeriernes leverandørvirksomheder.
 Fra politisk side skal der sættes rammer for produktionen i både primærsekto-
ren og fremstillingsindustrien, så det omgivende miljø; vand, jord og luft belastes 
mindst muligt. Det er en nødvendig forudsætning for bæredygtig produktion og for 
en troværdig afsætning på det globale marked.
 Globale fødevaretrends peger på, at der bliver flere madinteresserede, der efter-
spørger flere rene, ægte (fx lokale), naturlige og gerne økologiske fødevarer. Efter-
spørgslen på proteinrige samt ”fri-for” (fx laktosefrie) mejeriprodukter stiger også 
og er samtidig udtryk for et forbrugersegmenteret marked med fx skræddersyede 
mælkeproteinprodukter til fx små børn, aktive yngre eller småtspisende ældre hhv. 
flere laktosefrie mælkeprodukter til klodens majoritet af laktoseintolerante. Hand-
len med varerne sker via mange kanaler; lige fra de største hypermarkeder i USA til 
den mindste kiosk på landet i Kina - eller via nettet! Alt dette skal mejerierne være 
obs på og udvikle til. Det gør de - og i samarbejde med leverandørerne.
 På maskinsiden udvikler virksomhederne miljøoptimeret og veldesignet proces-
udstyr, der kræver mindre vedligehold og mindre rengøring. Dertil kommer optime-
rede CIP-processer og mindre miljøbelastende rengøringskemikalier samt fintma-
skede analyseudstyr og -metoder, der garanterer høj og sikker kvalitet på fødevarerne 
- og dermed minimeret fejlproduktion. Ingrediensleverandørerne har fortsat fokus 
på at udvikle endnu flere naturlige farver, kulturer, frugt- og krydderiingredienser 
samt naturtekniske løsninger til mejeriprodukterne, som emballageproducenterne 
står klar til at indpakke i miljøvenlige, iøjnefaldende ”køb-mig”-emballager, der sæl-
ger mejerivarerne - verden over.
 Danish Dairy & Food Industry vil indeholde en lang række artikler, der fra for-
skellige vinkler behandler emnet ”Revitalizing Dairy: Customized Products - Green 
Technology” - fra mælkeråvaren til det færdige mejeriprodukt. Igen i år tilbyder vi 
din virksomhed at deltage med en annonce og tema-artikel i tidsskriftet. Bindende til-
melding senest den 9. maj - tidsfrist for virksomhedsartikel og annonce er den 17. juni 2016. 
 På modsatte side finder du informationer om teknik, oplag, tidsfrister, annonce-
priser m.m., ligesom vedlagte eksemplar af ”Danish Dairy & Food Industry” fra 2015 
giver et indblik i tidsskriftets omfang og layout.
 I håb om jeres interesse for at opnå kontakt med den globale mejeri- og levneds-
middelindustri glæder vi os til at imødekomme din virksomheds dispositioner med 
hensyn til annoncering og teknisk artikel.

Med venlig hilsen
”Danish Dairy & Food Industry ... worldwide”




