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Annoncering i trykte medier: 
Annoncering er mulig i trykte medier med en længde på minimum 10 sider. Det drejer sig aktuelt om 

medlemsbladet Fagligt Forsvar og håndbogen ”Med dig hele vejen”, men det kan ikke afvises, at der kan 

komme andre relevante publikationer – herunder den årlige beretning fra HKKF eller intropjecen til de 

værnepligtige. 

 

Annoncering i Fagligt Forsvar:  
Annoncer kan kun køres i helsideformat. Prisen er 7.000 kroner per side, men 3.500 kroner for HKKF’s 

samarbejdsparter – herunder TJM, Alka og Sampension. 

 

Annoncering i øvrige publikationer: 
3.000 kroner for en helsides annonce, 1.800 kroner for en halvsides annonce. Halv pris for 

samarbejdsparter.  

 

 

Online annoncering: 
HKKF er online via hjemmesiden hkkf.dk, nyhedsbreve og sociale medier. Der er kun meget begrænset 

adgang til annoncering online. Se nedenfor, hvor og på hvilken måde der kan annonceres på de forskellige 

platforme. 

 
Sociale medier: 
Det er ikke muligt at annoncere på de sociale medier. Omkostningerne for HKKF er for dyre i tab af følgere 

og negativ påvirkning af algoritmerne. Der kan således ikke indgås aftale om annoncering på disse 

platforme. 

 

Hjemmesiden: 
Der kan i udgangspunktet ikke annonceres på HKKF’s hjemmeside, men HKKF kan vælge at dele kampagner, 

der har et ikke-kommercielt formål. Dette gøres vederlagsfrit. 

Særlige tilbud til – eller fordele for – HKKF’s medlemmer formidles af HKKF under sider med indhold om 

medlemsfordele. Samarbejdsparter kan levere input til siderne, men HKKF formulerer sig frit og deler dét, 

organisationen finder gavnligt. 

 

Nyhedsbreve: 
HKKF har aktuelt tre nyhedsbreve – et internt målrettet medlemmerne, et internt målrettet 

tillidsrepræsentanterne og et eksternt målrettet aktører og interessenter på det forsvarspolitiske område.  

 

Der kan alene annonceres for målgrupperelevante arrangementer eller konferencer – og der er alene plads 

til én annonce/ét arrangement per nyhedsbrev. Det er HKKF’s kommunikationsteam, der vurderer 

relevansen af arrangementet og placeringen i nyhedsbrevet. Det koster 1.000 kroner at annoncere for en 

konference/et event. 
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Hvem kan annoncere? 
Alle – både kommercielle og ikke-kommercielle – aktører kan indrykke annoncer. Annoncerne skal dog 

være relateret til Hæren eller HKKF’s medlemmer og må ikke stride imod HKKF’s politiske eller etiske 

ståsted. De må ej heller være i konkurrence med HKKF’s egne ydelser. 

 

Det står HKKF frit for at afvise annoncer, som ikke harmonerer med det ovenstående. 

 


