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Virksomhedernes Miljøguide

Du finder hjemmesiden på:
www.virksomhedernes-miljoeguide.dk
www.v-mg.dk 

Du kan tilmelde dig annoncering på:
www.virksomhedernes-miljoeguide.dk/da/servicemenu/Boers/boers.htm

Du kan få yderligere oplysninger hos:
DHI: Anke Oberender (aob@dhigroup.com) i spørgsmål vedrørende annoncering
Dansk Standard: Birthe Svenningsen (bs@ds.dk) i spørgsmål vedrørende standarder og standardisering 
DHI:
Jette Bjerre Hansen (jbh@dhigroup.com) i spørgsmål vedrørende jord og affald 

    Bodil Mose Pedersen (bob@dhigroup.com) i spørgsmål vedrørende spildevand
    Lisbeth Mygind (lm@dhigroup.com) i spørgsmål vedrørende kemikalier
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Vil du vide mere?

”Jeg benytter jævnligt Internettet til informationssøgning, og Virksomhedernes
Miljøguide vil klart være et af de steder jeg vil benytte i fremtiden.” 
Miljøkoordinator Karen M. Marcussen, Styropack A/S.



Som noget nyt etableres der nu annoncering på Virksomhedernes Miljøguide. 
Det er en mulighed for, at virksomheder kan tilbyde deres produkter og  ydel-
ser, som kan være af nytte for de små og mellemstore virksomheder, der be-
nytter hjemmesiden.

Virksomhedernes Miljøguide (www.v-mg.dk) er en hjemmeside, der hjælper små og 
mellemstore virksomheder med at få overblik over de love, bekendtgørelser, vejlednin-
ger og standarder der er relevante for dem på miljøområdet. 

Bliv annoncør på Virksomhedernes 
Miljøguide

Tilmelding: Både virksomhedsdatabasen 
og sponsorknappen er en oplagt mulighed 
for at gøre din virksomhed synlig overfor 
nye kunder, der hvor de også kan hente 
information om regler, retningslinier og 
gode råd i forhold til deres problemstilling. 

Virksomhedsdatabasen: Er en database, 
hvor din virksomhed kan blive oprettet, og 
hvor information om dine produkter og 
ydelser gemmes. Brugerne af Virksomheder-
nes Miljøguide kan benytte databasen via 
hjemmesiden til målrettet at søge efter fx et 
forbrændingsanlæg, som kan modtage en be-
stemt type affald, som brugeren vil afhænde.

Sponsorknap: Består af dit virksomheds-
logo, som linker direkte til din hjemmeside. 
Du kan selv vælge, hvor på Virksomheder-
nes Miljøguide du mener det er relevant at 
placere dit logo. Er du affaldstransportør, er 
du sikkert interesseret i at placere dit logo i 
afsnittet ”transport” af affald eller i de afsnit, 
som omhandler transport af de affaldsfrak-
tioner, som din virksomhed håndterer.

Hvorfor skal jeg tilmelde mig, og hvilke muligheder har jeg som annoncør?

På hjemmesiden finder du en tilmeldings-
blanket. Du kan vælge, om du ønsker at 
tilmelde din virksomhed til virksomhedsda-
tabasen eller til sponsorknapordningen. Din 
virksomhed kan også blive tilmeldt begge ste-
der. Til registrering har vi brug for, at du ind-
taster virksomhedens kontaktoplysninger. 
Tilmelder du dig virksomhedsdatabasen, skal 

du derudover oplyse de forskellige produkter 
og ydelser, du ønsker at annoncere for. 

Vi sørger herefter for, at du bliver oprettet 
som annoncør og får tildelt et password til 
databasen, så du hurtigt og nemt selv kan 
opdatere dine oplysninger, når det bliver 
nødvendigt.

Du tilmelder dig for en periode af 12 må-
neder ad gangen. Når denne periode udlø-
ber, forlænges dit abonnement automatisk 
med mindre du ikke ønsker at være medlem 
af ordningen længere. Du kan framelde dig 
ordningen ved at kontakte administratoren.

Hvordan kan jeg tilmelde mig?

Hvad koster det?

Virksomhedsdatabasen: 
Priserne er angivet i DKK per år og er eks-
klusive moms.
Abonnement: 1 995 ,-
Oprettelsesgebyr: 1 320 ,- 

Sponsorknap:
Du kan placere dit logo på tre niveauer:

Niveau 1: Indgangssiden under luft, 
vand, jord, affald, kemi, ledelse, rådgiv-
ning
Niveau 2: f.eks. under partikler/støv, 
lugt, spildevand eller farligt affald
Niveau 3: f.eks. samtlige affaldsfraktio-
ner under affald 

Jo længere frem på Virksomhedernes Mil-
jøguide du placerer dit logo, jo mere synligt 
bliver det og jo højere bliver prisen. Det kan 
dog være mindst lige så relevant at placere 
dit logo på et lavere niveau og under et mere 
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specifikt emne (f.eks. deponering af asbest-
affald).

Du må kun placere en annonce på niveau 1, 
men du er velkommen til at placere flere an-
noncer på hhv. niveau 2 og 3. I dette tilfælde gi-
ves der 20% rabat på dit samlede abonnement.

Priserne er angivet i DKK per år og er eks-
klusive moms. Abonnement på:

Niveau 1: 4 995 ,-
Niveau 2: 2 595 ,-
Niveau 3: 1 995 ,-
Oprettelsesgebyr: 1320 ,- (500 kr. for 
hver efterfølgende sponsorknap)
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