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HR JURA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt Derudover er magasinet tænkt som et nyhedsmagasin
tidsskrift, som beskæftiger sig med tendenser inden for

med opdatering på den seneste udvikling og praktiske

dansk ansættelses- og arbejdsret. HR JURA Magasinet

råd, samt som et opslagsværk med svar på en lang

indeholder en rækker artikler skrevet af de dygtigste og

række ansættelses- og arbejdsretlige spørgsmål.

mest anerkendte jurister og advokater. HR JURA
Magasinet optager forskellige typer af artikler, herunder

Det er vores hensigt, at HR JURA Magasinet skal

videnskabelige, orienterende, beskrivende eller

fungere som et detaljeret, men overskueligt redskab til

debatterende.

forståelsen af den mange forskellige forhold, der bør
tages i betragtning, når man håndterer spørgsmål om

Det første nummer af magasinet udkom i april 2012.

personale.

Magasinet læses af op til 3.500 unikke læsere* og
downloades som pdf** til print op til 2.000 gange pr.

Via HR JURA Magasinet stræber vi efter at levere en

nummer.

nem, målrettet og professionel afgang til viden og
opdatering af viden inden for ansættelses- og

Formål med HR JURA Magasinet er først og fremmest

arbejdsret.

at give advokater, offentligt og privatansatte jurister,
dommere, personaleansvarlige, ledere, (jura)studerende

Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til redaktør

m.f. teoretisk baggrund, praktiske råd og indblik i en

Anton Kraev på tlf.nr. 31181138 eller e-mail

række ansættelses- og arbejdsretlige udfordringer.

anton.kraev@hrjura.in.

* Unikke læsere: Når der laves statistikker over unikke IP-adresser, betyder det, at flere besøg fra den samme
IP adresse (fra samme computer eller fra samme netværk) kun tælles med i statistikken én gang. Mange
organisationer er indrettet således, at alt udstyr går på internettet via den samme ip-adresse, hvilket kan betyde,
at der er lang flere “unikke” læsere, end angivet ovenfor.
** Download som pdf: Der er flere virksomheder og organisationer, der vælger at downloade magasinet som
pdf til print. Der er ligeledes flere, der vælger at indbinde magasinet til virksomhedernes og organisationernes
egne biblioteker, som det er tilfældet med bl.a. Dansk Erhverv, Højesterets bibliotek, Vestre og Østre Landsrets
biblioteker m.v..
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Format:

Mål:

Pris, ekskl. moms:

1/1 side

alm. A4, 21 cm X 29,7 cm

kr. 3.500,00

Side 3, 1/1 side

alm. A4, 21 cm X 29,7 cm

kr. 7.500,00

Side 6, 1/1 side

alm. A4, 21 cm X 29,7 cm

kr. 5.500,00

Dobbelt side

2 X alm. A4, venstre og højre side

kr. 5.000,00

Ved andre løsninger kontakt redaktør Anton Kraev på anton.kraev@hrjura.in.

Materialkrav:
Alle annoncer leveres som højtopløst PDF-fil, hvor både illustrationer, billeder og skrifter er inkluderet i PDFfilen.

Redaktionelt:
Alle annoncer vil som et klart udgangpunkt placeres efter en artikel. Der kan derfor ikke garanteres placering
på en bestemt side, udover side 3 og bagsiden. Alle annoncer skal godkendes af redaktionen.
Annoncer skal have HR, personale, ansættelses- eller arbejdsretlig relevans (ydelser, produkter, bøger, kurser,
karriere mv.).

Kort om HR JURA Magasinet:
HR JURA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som henvender sig til alle med interesse for
personalejura.
Magasinet læses af ca. 3.500 unikke læsere* og downloades som pdf** til print ca. 2.000 gange.
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