
MÅLGRUPPER
Mottagare:
• Entreprenadmaskinsföretag
• Skogsmaskinföretag
• Lastbilsåkerier
• Sten & grusföretag
• Demoleringsföretag
• Återvinnings & energiföretag

ONLINE
Med oss får du en daglig relation med
entreprenörerna  som alla vill läsa det senaste om
branschen. Vi erbjuder en oberoende
nyhetsportal om entreprenad- och
skogsbranschen. På sajten finns även praktiska
och användbara leverantörs- och handlarguider.

DIGITALA NYHETSBREVET
Anläggningsvärldens nyhetsbrev summerar
veckans viktigaste branschyheter. Utskicket är ett
bra komplement till annonsering på
anlaggningsvarlden.se då det når de läsare s om
inte besöker sajten lika ofta, utan nöjer sig med
att få informationen via nyhetsbrevet.

NATIVE ADVERTISING/CONTENT MARKETING
Content marketing eller native advertising är
båda uttryck som beskriver marknadsföring och
kommunikation i redaktionell  text.  Kontakta oss
så berättar vi om tidigare lyckade case och hur du
kan kommunicera på ett trovärdigt sätt.

RIKTAT e-DR
Med ett eDR kommer ditt erbjudande nära
besluten. Utskicken segmenteras mot just din
målgrupp och du kan skräddarsy utskicket efter
olika urval.

26 januari 2 februari Bergmaterial

23 februari 2 mars Vårstädning

29 mars 6 april Mark & skogsägare**

11 maj 18 maj Svenska Maskinmässan

21 juni 28 juni Elmia Lastbil 2018

17 augusti 24 augusti Load Up North

21 september 28 september Vintervägunderhåll

19 oktober 26 oktober Rivning & Demolering

9 november 16 november Biobränsle

7 december 14 december Ved & flis

SkogsNolia 2018*

EntreprenadLive*

* Mässor som Anläggningsvärlden ställer ut på.
** Extra upplaga på 3 000 ex till Sveriges största privata skogsägare

Nordbygg

Mittia Gård & Skog*

Elmia Lantbruk

2018

Tryckt och distribuerad pappersupplaga: 9.000 ex
Digitala E-tidningar 5.000 ex

UDDA FORMAT: 15 kr/spalt-mm

Anläggningsvärlden är ett viktigt arbetsverktyg för branschens företagare och beslutsfattare.
Vi skriver om anläggnings- och skogsbranschen för professionella användare som vill följa
utvecklingen i hela sektorn. I vår tidning och på våra digitala plattformar publicerar vi snabba nyheter,
företagsreportage och viktiga makrosiffror som berör företagen i branschen.
Papperstidningen distribueras till utvalda chefer och beslutsfattare på de mest välskötta företagen
inom entreprenad, anläggnings- och skogsbranschen.

Boka annons i Anläggningsvärlden?
Tel 0174-653 10

Mob 070-600 10 11Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se
Granitvägen 5, 747 31 Alunda
www.anlaggningsvarlden.se

SEXTONDELHALVSIDA

L: 235x165 mm
S: 115x333
Utfallande:
265x195 mm
4.900 kr


