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Direkte adgang til abonnementsområder
Betalingsmure bliver mere og mere almindelige på de danske mediers hjemmesider, men Infomedia har 
indgået aftaler med en lang række af medierne, så du som kunde har direkte adgang til det indhold, der 
normalt kræver et abonnement. Denne fordel er kun gældende for Infomedia-kunder.

A4 Arbejdsmiljø
www.a4arbejdsmiljoe.dk 

Agrologisk
www.agrar-plus.dk/agro

Arbejderen
www.arbejderen.dk 

Berlingske Tidende
www.b.dk 

Bornholms Tidende 
www.tidende.dk
   
Bovilogisk
www.agrar-plus.dk/bovi

Complidia
www.complidia.dk

CSR.dk
www.csr.dk

Dagbladet Holstebro-Struer 
www.dagbladet-holstebro-struer.dk

Dagbladet Ringkøbing-Skjern
www.dagbladetringskjern.dk

Dansk Handelsblad
www.dhblad.dk

Danske Kommuner
www.danskekommuner.dk

Effektivt Landbrug
www.effektivtlandbrug.dk

Flensborg Avis
www.fla.de 

Folkebladet Lemvig 
www.folkebladetlemvig.dk 

Folkets Avis
www.folkets.dk

Fredericia Dagblad
www.frdb.dk 

Fyens Stiftstidende 
www.fyens.dk

Helsingør Dagblad
www.helsingordagblad.dk

Herning Folkeblad
www.aoh.dk

Horsens Folkeblad 
www.hsfo.dk

Hyologisk
www.agrar-plus.dk/hyo

Information 
www.information.dk 

Ingeniøren
www.ing.dk

Installator
www.installator.dk

Jern-Maskinindustrien
www.jernindustri.dk

Jydske Vestkysten 
www.jv.dk 

Kjerteminde Avis
www.kjavis.dk 

Koncentrat
www.koncentrat.dk

Kristeligt Dagblad
www.kristeligt-dagblad.dk

Lastbilmagasinet
www.lastbilmagasinet.dk 
 
Licitationen
www.licitationen.dk

Magasinet Pleje 
www.magasinetpleje.dk

Mestertidende 
www.mestertidende.dk
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Midtjyllands Avis 
www.mja.dk  

Motormagasinet
www.motormagasinet.dk

NB Beskæftigelse
www.nb-beskaeftigelse.dk

NB-Økonomi
www.nb-okonomi.eu

Nordjyske Plus
www.nordjyskeplus.dk

OLFI
www.olfi.dk

Randers Amtsavis 
www.amtsavisen.dk

Ræson
www.raeson.dk

Samsø på nettet
www.samso.dk 

SCM+Logistik
www.scm.dk

Sjællandske medier  
www.sn.dk

Søfart - Maritime nyheder
www.soefart.dk  

Transportmagasinet 
www.transportmagasinet.dk 

Transportnyhederne
www.transportnyhederne.dk

Ugeskriftet for Læger
www.ugeskriftet.dk

Vejle Amts Folkeblad 
www.vafo.dk 

Vejlederforum 
www.vejlederforum.dk

Viborg Stifts Folkeblad 
www.viborg-folkeblad.dk 

Vognmandens Fagblad
www.vognmandensfagblad.dk

Weekendavisen
www.weekendavisen.dk 

Zetland 
www.zetland.dk

Århus Stiftstidende 
www.stiften.dk
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Specielle aftaler
Enkelte medier ønsker af forskellige årsager ikke at lade Infomedia eller andre medieovervågnings-
virksomheder vise indhold, der ligger bag betalingsmur. Infomedia må derfor kun vise et kort uddrag af 
artiklerne fra nedenstående medier. Der søges dog i den fulde tekst med mindre andet er angivet. Ønsker du 
at læse den fulde artikel, skal du selv kontakte mediet for at købe abonnement. Derefter kan du tilgå mediets 
artikler i fuld længde på mediets hjemmeside (hvis du er logget ind hos dem) via din medieovervågning.

Altinget (samtlige portaler)*
www.altinget.dk

Bestyrelsesguiden
www.bestyrelsesguiden.dk

Bootstrapping
www.bootstrapping.dk

Bureaubiz
www.bureaubiz.dk

Børsen
www.borsen.dk  

Børsen Atelier
www.borsenatelier.dk

Børsen Pro
www.borsenpro.dk  

Computerworld
www.computerworld.dk  
 
Dagens Medicin 
www.dagensmedicin.dk  
 
Dagens Pharma
www.dagensparma.dk   

Danmarks Fonde    
www.danmarksfonde.dk  
 
Dknyt
www.dknyt.dk    

Ekstra Bladet
www.ekstrabladet.dk/plus  

Finans
www.finans.dk    

Forbrugerrådet Tænk
www.taenk.dk    

DataTech, DigiTech, GridTech, IndustryTech, 
MobilityTech og WaterTech
www.pro.ing.dk   
 

Jyllands-Posten
www.jp.dk  

Kommunen
www.kommunen.dk   

Kommunal Sundhed
www.kommunalsundhed.dk 

Kulturmonitor
www.kulturmonitor.dk 

Mandag Morgen
www.mm.dk    

Politiken 
www.politiken.dk   
 
Politiken Byrum
www.politikenbyrum.dk  
 
Politiken Skoleliv
www.skoleliv.dk   
 
Sciencereport
www.sciencereport.dk    
  
Sustain Report
www.sustainreport.dk

Watch Medier (samtlige watchmedier) 
www.watchmedier.dk   

Økonomisk Ugebrev                  
www.ugebrev.dk   
 

* kun offentligt tilgængeligt indhold dækkes
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