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Branschtidningen för proffs och beslutsfattare!

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.

ANNONSPRISER INLAGA MÅLGRUPPER

CONTENT MARKETING

BOKA ANNONS?

DIGITALA NYHETSBREVET

UTGIVNINGSPLAN

ANNONSFORMAT

BILAGOR/SPECIALFORMAT TEKNISKA DATA

RIKTAT e�DR

FORMAT
2/1�sida...........................................................................................21.000:�
1/1�sida.............................................................................................11.000:�
1/2�sida.............................................................................................6.000:�
1/4�sida..............................................................................................3.500:�
1/8�sida ............................................................................................2.000:�

För fasta avtal. Kontakta oss för offert!

FORMAT.......................................................BREDD X HÖJD
2/1�sida ..............................................................................472x318 mm
2/1�sida, utfallande................................................348X496 mm*
1/1�sida................................................................................224x318 mm
1/1�sida, utfallande ...................................................248x348 mm
1/2�sida, liggande ..................................................................224x158
1/2�sida, liggande utfallande...........................248x175 mm*
1/2�sida, stående ..........................................................110x318 mm
1/2�sida, stående, utfallande........................................122x348*
1/4�sida ................................................................................110x158 mm
1/4�sida liggande..........................................................224x77 mm
1/8�sida, liggande........................................................224x40 mm
1/8�sida, 2�spalt................................................................72x115 mm
1/8�sida, 3�spalt ...............................................................110x77 mm
* Utfallande format lägg till 5 mm för utfall.

Kontakta oss för offert angående ibladade bilagor.
Postnords portotillägg tillkommer.
SPECIALFORMAT FÖRSTA SIDAN:
Visitkort (ovanför tidningshuvudet)...........................3.500:�
Liggande 1/8�sida (i tidningsfoten..............................7.000:�
LEVERANTÖRSGUIDEN:
Udda format..............................................20:�/spalt�millimeter
Bokas årsvis.

FORMAT
Toppbanner� Dubbel panorama.................................3.000:�
Enkel panorama #1.................................................................1.500:�
Enkel panorama #2 ...............................................................1.000:�
Enkel panorama #3, 4 och 5...............................................800:�
Filtyper: JPG, GIF, Javascript, HTML, max 1MB

KONTAKT:
Tel. 0174�653 10
Per Eriksson mobil 070�600 10 11
per@anlaggningsvarlden.se
Granitvägen 5, 747 31 Alunda
www.anlaggningsvarlden.se

Content marketing eller native advertising är båda
uttryck som beskriver marknadsföring och
kommunikation i redaktionell text. Rätt utformad
uppfattas du som en kunnig rådgivare som hjälprer
kunderna att lösa sina problem och se nya
möjligheter.
Kontakta oss så berättar vi om tidigare mycket
lyckade case och hur du kan kommunicera på ett
trovärdigt sätt. Vi samarbetar med branschens bästa
skribenter och fotografer.

Upplaga: 11.600 ex (TS�kontrollerad)
Antal spalter: 6
Spaltbreddxhöjd: 34x318 mm
Satsyta: 224x318 mm
Tidningens format: 348x348 mm
Material: högupplöst pdf i CMYK färger, 300 dpi
Tryckeri: Bold Printing Mitt AB
Tryckförfarande: Waterless 300 dpi

Med ett e�DR kommer ditt erbjudande nära besluten
rakt in i mottagarens inkorg. För dig som avsändare är
effekten direkt mätbar och kostnadseffektiv
Utskick till 5.000 mottagare..........................................7.500:�*
* Utformning och layout av utskicket ingår.

MOTTAGARE:
• Entreprenadmaskinföretag
• Skogsmaskinföretag
• Berg� och grusföretag, gruvor
• Demolerings� och rivningsentreprenörer
• Återvinnings� och energiföretag

ADRESSURVAL:
Inför varje utgåva gör vi ett nytt adressuttag hos vår
adressleverantör för att vara säkra på att tidningen
bara når aktiva företag. Vi selekterar bort de företag
med låg omsättning och kreditvärdighet. Tack vare
det kan du som annonsör vara trygg med att din
annonsinvestering bara når de bästa och mest
välskötta företagen och beslutsfattarna i branschen
när du annonserar i Anläggningsvärlden.

Anläggningsvärdens nyhetsbrev skickas varje fredag
morgon och summerar veckans viktigaste
branschnyheter. Annonsering i nyhetsbrevet är ett
bra komplement till annonseringen i pappers�
tidningen. ntalet prenumeranter är cirka 5.000.A

UTGÅVA...........UTGIVNING ...................MATERIALDAG
Nr. 1.........................27 januari............................................20 januari
Nr.2 ............................3 mars...............................................24 februari
Nr.3 ............................7 april ........................................................31 mars
Nr.4 ..........................12 maj ..............................................................5 maj
Nr.5.........................26 juni.............................................................19 juni
Nr.6.........................25 augusti...........................................18 augusti
Nr.7 .........................22 september .........................15 september
Nr.8 ........................20 oktober .........................................13 oktober
Nr.9 ..........................17 november ............................10 november
Nr 10 .......................16 december..............................8 december

TEMANUMMER
Nr 2 .............................. Vårstädning
Nr 4 .............................. Mässnummer för:
......................................... MaskinExpo, Swedish Forest Expo¹
Nr 7............................... Vintervägunderhåll
¹ Extra upplaga på 3.000 ex.
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Toppbanner � Dubbel panorama
Format (bredd x höjd) : 980x240 pxl.

Enkel panorama
Format (bredd x höjd) : 980x120 pxl.

Materialadress: annons@anlaggningsvarlden.se

Total kontrollerad upplaga 11.700 ex (2021/2022)
Upplagan är kontrollerad av TS Mediefakta
Kantar Sifo.


