Revision & Regnskabsvæsen
Magasinet har ca. 27.000 læsere, hvor den overvejende del er beslutningstagere inden for blandt andet forsikring, finansiering, revision,
økonomisystemer og skatterådgivning.
Revision & Regnskabsvæsen deltager aktivt i debatten og bringer dybdegående faglige artikler, artikler om aktuelle begivenheder og kommentarer til en række administrative afgørelser og domme.
Magasinet blev startet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og blev i 1996 solgt til Karnov Group. Revision & Regnskabsvæsen
har over årene udviklet sig fra at være et rent medlemsblad til i dag at være den førende formidler af information i artikelform inden for
primært regnskab, erhvervsjura, skat og revision.
Magasinets artikler henvender sig primært til revisorer og deres medarbejdere, jurister, top- og funktionsledelse samt bestyrelser i private
virksomheder, forskere og andre ansatte i det offentlige samt studerende.
Revision & Regnskabsvæsen bestræber sig på at være så aktuelle som muligt. Artiklerne er skrevet af førende eksperter inden for de forskellige områder, og der er både artikler, som giver overblik og artikler, der behandler særlige problemstillinger i dybden.
Revision & Regnskabsvæsen udgives hver måned og sendes direkte til ca. 4.100 abonnenter, som typisk lader det cirkulere i virksomheden.
Revision & Regnskabsvæsen er medlem af Danske Specialmedier og bliver derfor oplagskontrolleret af Specialmediernes Oplagskontrol
(FMK).

JuraJob
JuraJob er en online jobbørs målrettet jurist- og advokatbranchen. Her kan virksomheder annoncere eller finde jobannoncer inden for den
juridiske sektor, herunder advokater, jurister, fuldmægtige, sekretærer, bibliotekarer, studentermedhjælpere, m.v.

ÎÎ Målrettet eksponering
Med Danmarks største juridiske onlinetjeneste bliver du eksponeret for mere end 25.000 relevante brugere inden for den juridiske sektor og
på studiestederne.

ÎÎ Omkostningseffektivitet
Med målrettet eksponering stiger træfsikkerheden. Det betyder flere relevante ansøgere, og at den administrative byrde bliver mindre.

ÎÎ Markedsføring
JuraJob giver mulighed for at profilere din virksomhed, ikke blot overfor potentielle ansatte, men også studerende og erhvervslivet generelt.

ReviJob
Karnov Group tilbyder med ReviJob jobannoncering over for Karnovs skat-, revisions- og regnskabsbrugere.
Karnov Online har dagligt besøg af tusindvis af danske specialister og generalister. De besøgende tæller revisorer, skattespecialister, økonomichefer, controllere etc. Dette store netværk kan din virksomhed trække på i jeres rekruttering.

ÎÎ Effektiv eksponering
Som annoncør på ReviJob rammer du målgruppen præcist. Annoncerne på ReviJob når op til 15.000 brugere af Karnov Skat & Regnskab.
Eksponering sker via sider, der er daglige arbejdsredskaber for bl.a. revisorbranchen. Dermed er du sikret direkte dialog med både aktive
og passive jobsøgere.

KursusPortalen
Kursus Portalen er målrettet videreuddannelse inden for jura, revision og ledelse i både det private erhvervsliv og det offentlige.
Trafikken til portalen drives bl.a. via Karnovs onlinetjenester, der med mere end 30.000 unikke brugere er Danmarks største juridiske database, hvoraf den ene halvdel af brugerne er i det offentlige, og anden halvdel er i det private erhvervsliv.
Portalen er let anvendelig – med geografisk oversigt, antallet af lektioner akkrediteret til kurset og kursustilmelding direkte fra portalen.

SR-Skat
SR-Skat er et forum, hvor eksperter beskriver skatteudviklingen både i Danmark og udlandet. I tidsskriftet orienteres om nye love og bekendtgørelser, de aktuelle regler fortolkes, belyses og deres praktiske betydning analyseres nøje.
For at bringe læseren helt ajour med udviklingen bliver de seneste relevante afgørelser fra domstolene, Landsskatteretten, Skatteministeriet og Told- og Skattestyrelsen naturligvis kommenteret.
SR-Skat udgives 6 gange årligt i et oplag på 3.500 eksemplarer og henvender sig til alle med interesse for det skattemæssige område.
Læserne er fortrinsvis registrerede og statsaut. revisorer (39 %), men også økonomer i den private og offentlige sektor (34 %), advokater
(15 %) samt rådgivnings- og finansieringsfolk (12 %) findes blandt læserne.
SR-Skats redaktionelle målsætning er at give en uafhængig, journalistisk orientering om emner, der beskriver skatteudviklingen i Danmark
og udlandet.
SR-Skat redigeres af ansv. redaktør statsaut. revisor Bjarne Gimsing, professor Jane Bolander, statsaut. revisor Asger Lehmann Høj, skattekonsulent Mette Bøgh Larsen samt statsaut. revisor Klaus Okholm.

Ugeskrift for Retsvæsen/UfR
Ugeskrift for Retsvæsen er den førende kilde til information om praksis ved de danske domstole og har været udgivet siden 1867.
Ugeskrift for Retsvæsen er tidsskriftet for alle, der beskæftiger sig med juridiske forhold og dansk retsvæsen. Blandt læserne er advokater,
dommere, revisorer og ansatte i den offentlige sektor.
Ugeskrift for Retsvæsen indeholder retsafgørelser fra Højesteret, Sø- og Handelsretten i København samt Vestre og Østre Landsret. Alle
afgørelser er resumeret og bearbejdet af professionelle fagredaktører. Ud over domssamlingen rummer bladet retsvidenskabelige artikler,
skrevet af teoretikere og praktikere, samt anmeldelser af ny juridisk litteratur.
I nyhedssektionen bringes korte uddrag af de nyeste højesteretsdomme, som indarbejdes i de kommende udgaver. Det betyder, at Ugeskriftets læsere altid er ajour med Højesterets afgørelser senest 14 dage efter afsigelsen.
Ugeskrift for Retsvæsen udgives af Karnov Group, som er blandt de førende udgivere af information til jurister, revisorer og ledere i den
private og offentlige sektor.
Karnov Group arbejder sammen med de bedste fagspecialister, hvilket sikrer imødekommelsen af læsernes behov for korrekt, udtømmende, aktuel og brugervenlig information af højeste kvalitet.
Ugeskrift for Retsvæsen er medlem af Danske Specialmedier og bliver derfor oplagskontrolleret af Specialmediernes Oplagskontrol
(FMK).

