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Taxi’s flermediale målgruppeunivers: 21.300
Redaktionelle fokusområder:

TAXI magasin
Oplag: 5.400 · Læsere pr. eks.: 3,5
Læsere i alt: 18.900

BILER – LOVGIVNING – NAVIGATION – BEKLÆDNING – BRÆNDSTOF
BRANCHENYHEDER – VEDTÆGTER – MILJØ – FÆRDSELSSIKKERHED – TAXIREGULERING
Taxi er Danmarks største og bredest dækkende medie til danske
taxi-vogmænd. Magasinet Taxi udgives af og er ofﬁcielt branchemagasin for Dansk Taxi Råd (DTR). Dansk Taxi Råd er den centrale og
landsdækkende erhvervs- og interesseorganisation omfattende mere
end 95% af landets taxiselskaber og over 80% af alle landets taxivognmænd med mere end 4.000 taxier.
Magasinet Taxi og webportalen www.taxi.dk med tilknyttet e-nyhedsbreve formidler faglig og relevant journalistik og information om alle
emner af relevans for taxibranchen og taxi erhvervet. Det er redaktionens mål at fastholde Taxi’s position som et levende medie, der både
informerer, udfordrer og bidrager til at sætte agendaen for en løbende
og relevant debat om branchens vilkår og udfordringer, ikke mindst på
følgende fem fokusområder: Miljø – Færdselssikkerhed – Service – Rummeligt arbejdsmarked – Taxiregulering.

Hør om annoncepriser og dine annoncemuligheder med TAXI:
Kontakt Jes Richard Møller på tlf.: 32 47 32 30
eller e-mail: jrm@horisontgruppen.dk

Den flermediale Taxi annoncepakke:

1. Annoncering / indstik / indhæftning i TAXI magasin.
Udgivelsesfrekvens: 11 gange årligt
2. Banner på www.taxi.dk
Se detaljeret udgivelsesplan og annonceinformation på
www.horisontgruppen.dk

TAXI – oplag og læsermålgruppe:

Taxi magasinet leveres som fast medlemsabonnement til alle medlemmer af Dansk Taxi Råd samt bevillingsmyndigheder og branchens leverandører.

15.700 solo
magasinlæsere

2400 solo
web brugere
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Webportal www.taxi.dk
Antal unikke besøgende pr. måned: 3.100
Antal sidevisninger pr. måned: 9.500
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Kilder for læserdokumentation:
Læseranalyser 2005-2009

Gode argumenter for at annoncere
flermedialt i TAXI:
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• Medlem af Danske Specialmedier og underlagt Fagpressens
Mediekontrol, der dokumenterer oplag og udgivelsesfrekvens
• Taxi magasinet leveres i fast medlemsabonnement til alle
medlemmer af Dansk Taxi Råd samt bevillingsmyndigheder
og brancheleverandører
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• Veldefineret,
koncentreret og fokuseret nichemålgruppe
=> minimalt kontaktspild
• Ideelt annoncemiljø, høj læsetid, læseværdi og gemmeværdi
– og 3,5 læsere pr. eksemplar
• Koncentreret og dominerende målgruppedækning via flere
kreative kanal-annonceformater
• Højt kendskab og image i målgruppe: Magasinet har eksisteret i
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• Taxi er det primære og største fagmedie for taxi-erhvervet med
flermedial målgruppedækning: Magasin og webportal. Har du
produkter og ydelser målrettet taxierhvervet, så kommer du
ikke uden om magasinet TAXI.
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Horisont Gruppen a/s er et dansk mediehus, som formidler fokuseret kvalificerende viden til udvalgte
målgrupper. Vi varetager annoncesalget til erhvervsmagasinet CSR, Supply Chain Magasinet SCM,
Installatør Horisont, designbase, magasinet Kunst, BEREDSKAB, Taxi, opskrifter.dk, Winebook.dk og
Bella Centers messekataloger. Til hvert magasin er tilknyttet en web-portal med tilhørende e-nyhedsbreve inden for forskellige erhvervsområder. I alt håndterer vi godt 20 målgrupper.

Horisont Gruppen a/s
Center Boulevard 5 . 2300 København S
Tlf.: 3247 3230 . Fax: 3247 3239
salg@horisontgruppen.dk
www.horisontgruppen.dk
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