2022
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.

21 januari

28 januari

Mark & skogsägare¹

25 februari

4 mars

Vårstädning

1 april

8 april

6 maj

13 maj

20 juni

27 juni

12 augusti

19 augusti

16 september

23 september

14 oktober

21 oktober

Rivning & Demolering

11 november

18 november

Ved, flis & biobränsle

MÅLGRUPPER
Mottagare:
• Entreprenadmaskinsf
Entreprenadmaskinsföretag
öretag
• Sk
Skogsmaskinf
ogsmaskinföretag
öretag
• St
Sten
en & grusföretag,
grusföretag, gruvor
gruvor
• Demoleringsf
Demoleringsföretag
öretag
• Åter
ervinnings
vinnings & energiföretag
energiföretag

ONLINE
Med oss får
får du en daglig relation med
entreprenörerna som alla vill läsa det senaste
senaste
om branschen.
branschen. Vi
Vi erbjuder en oberoende
Svenska Maskinmässan² nyhetsportal om entreprenad- och
Skogsmaskindagarna³
skogsbr
sk
ogsbranschen.
anschen. På sajten
sajten fi
finns
nns ä
ävven praktisk
praktiska
a
och anv
användbar
ändbara
a lev
lever
erant
antörsörs- och handlarguider.
Grönyta
DIGITAL
DIGIT
ALA
A NYHETSBREVET
Anläggningsvvärldens nyhetsbre
Anläggnings
nyhetsbrevv summerar
summerar
veck
eckans
ans viktigaste
viktigaste bransch
branschyhet
yheter.
er. Utskicket
Utskicket är ett
Skogstransport
bra
br
a komplement
komplement till annonsering i
papperstidningen och på anlaggningsv
anlaggningsvarlden.se
då det når de läsare som inte
inte besöker
besöker sajten
sajten lika
lika
Vintervägunderhåll
ofta, utan nöjer sig med att få
få informationen
informationen via
nyhetsbre
yhetsbrevvet.
Bergmaterial

NATIVE ADVERTISING/
NATIVE
ADVERTISING/C
CONTENT MARKETING
Cont
ontent
ent marketing
marketing eller native
native advertising
advertising är
båda uttry
uttryck som beskriver
beskriver marknadsföring
marknadsföring och
kommunik
ommunikation
ation i redaktionell te
text. Kontakta oss
så berättar
berättar vi om tidigare lyck
lyckade
ade case
case och hur
du kan
kan kommunic
kommunicer
era
a på ett trov
trovärdigt sätt.

RIKTAT e-DR
RIKTA
Med ett eDR kommer
kommer ditt erbjudande nära
nära
besluten.
beslut
en. För dig som av
avsändare är ef
effekt
ekten
en
¹ Extra upplaga på 2 000 ex till privata skogsägare.
högst
mätbar
och
k
kostnadse
ostnadsef
f
f
ektiv.
ektiv
.
² Extra upplaga på 2 000 ex delas på Svenska Maskinmässan
³ Extra upplaga på 2 000 ex delast ut på Skogsmaskindagarna

9 december

16 december

Digitalt & IT

UPPSLAG
474x318 mm
Utfallande:
500x350 mm

HELSIDA
224X318
Utfallande:
248x348 mm

HALVSIDA
KVARTSIDA
L: 224x158 mm
L: 72x115 mm
S: 110x318 mm
S: 110x77 mm
Utfallande:
174x248/123x348 mm

ÅTTONDEL
L: 110X77 mm
S: 72X115 mm

SEXTONDEL
L: 77x38 mm
S: 62x72 mm

Offereras

10 975 kr

5.660 kr

1.610 kr

825 kr

Visitkort 123x40 mm (Ovanför tidningshuvudet) 3.190 kr
Liggande åttondel (i tidningsfoten) 5.500 kr

Materialadress: annons@anlaggningsvarlden.se

Boka annons i Anläggningsvärlden?
Tel 0174-653 10
Per Eriksson Mob 070-600 10 11
per@anlaggningsvarlden.se
Granitvägen 5, 747 31 Alunda
www.anlaggningsvarlden.se

2.887 kr

Total kontrollerad upplaga: 11.600 ex (2020/2021)
Upplagan är kontrollerad av TS Mediafakta AB.

