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Kontakta oss

Leveranstidningen Entreprenad är entreprenad-
branschens självklara nyhetskanal. 

Huvudsakligen består läskretsen av mark- och 
anläggningsentreprenörer som arbetar med entre-
prenadmaskiner, anläggning/bygg, grävning, mark-
arbeten, marktransport, rivning, återvinning, gruvor 
och bergtäkter.

5 skäl att annonsera
En viktig sak att tänka på när man annonserar är vilka 
läsarna är och hur de uppfattar tidningen. Är nedan-
stående skäl viktiga för dig så är vi rätt forum för dig 
att synas i.

• 90% av läsarna har inflytande i beslutsprocessen  
   när det gäller inköp.

• 70% av läsarna agerar på något sätt efter att ha  
   sett en annons hos oss.

• 80% av våra läsare hittar oftast intressant  
   information bland våra annonser

• 93% av läsarna tycker tidningen är bra eller  
   mycket bra.

• 85% av våra läsare tycker att tidningen är ett bra
   eller riktigt bra branschmedium



MEDIEINFO 2023

När du vill nå 
entreprenadbranschen. 
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100x70 mm

Annonsformat och priser print 2023

Helsida
240x340 mm  
+ 3 mm utfall

(satsyta 204x302 mm)

49 000 kr 32 500 kr 18 700 kr18 700 kr

11 900 kr10 800 kr 6 200 kr

Premiumplacering
Toppstripe, 1:A sid.    5 500 kr
Exklusiv stripe, 1:A sid. 240x45 + 3 mm utfall                   11 800 kr
Helsida. sid. 2   34 500 kr
1/4 liggande sid. 4   10 800 kr
1/4 liggande sid. 5   10 800 kr
Helsida. sid. 7   31 500 kr
Helsida. sista insida   31 500 kr
240x309 baksida   38 000 kr

Bilagor / ibladningar
Distrubition av bilagor i tidningen offereras. 
Möjlighet att editionera geo grafiskt.

MaskinMarknaden (köp och sälj av beg. maskiner & uthyrning)
Helsida, 204x302 mm    16 000 kr
Halvsida, 204x150 mm alt 100x302 mm   8 100 kr
Kvartssida, 100x150 mm alt 204x74 mm   4 050 kr
Åttondel, 100x70 mm  2 025 kr

Leverantörer & Entreprenörer 
Rubrik/registerannonsering
Annons med logga och kontaktinfo, 37x46 mm,  
Helår 16 nr       10 400 kr
Halvår 8 nr  6 400 kr

NR MATERIAL UTGIVNING TEMA
1 19 jan 2 feb

2 9 feb 23 feb

3 2 mars 16 mars

4 16 mars 30 mars

5 28 mars 13 april

6 13 april 27 april

7 27 april 11 maj MÄSSTEMA

8 29 maj 13 juni

9 10 aug 24 aug

10 24 aug 7 sep MÄSSTEMA

11 7 sep 21 sep
12 21 sep 5 okt

13 5 okt 19 okt

14 26 okt 9 nov

15 9 nov 23 nov

16 30 nov 14 dec

Utgivningsplan 2023

Svårt att hitta rätt folk?
Att ha kvalificerad personal är en av de viktigaste 
ingrediens erna för ett företag. Men att hitta rätt 
personal är både en lång och dyrbar process där 
en felaktig rekrytering kan bli förödande. Genom 
att platsannonsera efter kvalificerad personal via 
oss underlättar du din rekrytering. Hos oss beta-
lar du ett fast paketpris för platsannonsering på 
webb, nyhetsbrev och i print.

PLATSANNONS GULD 
Webb+nyhetsbrev+tidning. Halvsida liggande, 
satsyta: 204x148 mm           13 995 kr

PLATSANNONS SILVER
Webb+nyhetsbrev+tidning. Kvartsida stående, 
satsyta: 100x148 mm                                       7 995 kr

Platsannonsering



Medlemskap
• Dagliga branschnyheter via mail samt möjlighet att kommentera artiklarna

• Företagsprofil på portalen med alla uppgifter om er. Naturligtvis är ni 
sökbar både på portalen och Google samt övriga sökmotorer.

• Försäljning och presentation av era maskiner, produkter och kompetenser 

• Publicera egna nyheter direkt till din målgrupp på portalen och i  
nyhetsbrevet under ”Nyheter från våra medlemmar”.
• Sätt in jobbannonser

• Presentera mässor och kurser där ditt företag deltar

• Ökad synlighet online genom en komplett företagsprofil.

Pris 11 800 kr/år

OBS! Annonsmaterial till hemsida och nyhetsbrev skickas till  
annons@nordiskemedier.se

Annonsformat och priser webb/nyhetsbrev 2023
Startsida, priser/månad Artikelsida, priser/månad

Hörn- 
banner

Sid- 
banner

Kampanj- 
banner 1

Kampanj- 
banner 2

Sticky 
banner

Billboard

Artikelbanner

Billboard 980x540 px, statisk eller animerad, max 150 kb.......................23 500 kr
Sticky banner 240x400 px, statisk eller animerad, max 90 kb ...................8 000 kr
Hörnbanner 200x300 px, statisk eller animerad, max 70 kb ......................6 500 kr
Sidbanner 200x175 px, statisk eller animerad, max 40 kb.........................2 000 kr
Kampanjbanner 1  300x250 px, statisk eller animerad, max 70 kb ............7 750 kr
Kampanjbanner 2  300x250 px, statisk eller animerad, max 70 kb ............6 000 kr

Nyhetsbrev, priser/utskick

Toppannons – Full SizeToppannons
vänster

Mittannons
vänster

Nedreannons
vänster

Mittannons
höger

Nedreannons
höger

Toppannons
höger

Streamer

Take-over alla ytor ........................15 000 kr/dag
Streamer 820x28 px, pris per vecka .......7 500 kr
Toppannons Full Size 820x200 px ........8 500 kr
Toppannons 400x200 px .......................  4 500 kr
Mittenannons 400x200 px .....................  2 000 kr
Nedreannons 400x200 px  ....................  2 000 kr

Nativeannonsering och Advertorials
Är en sponsrad text på webben som är annonsmärkt. Innehållet utformas så  
att användaren upp   lever det som en naturlig del av plattformen. Det sponsrade 
inne hållet ska, för att ge maximal effekt, vara relevant för målgruppen och  
addera ett värde för läsaren. Kontakta annonsförsäljare för mer info och offert. 

Billboard 980x540 px, statisk eller animerad, max 150 kb.......................26 500 kr
Sticky banner 240x400 px, statisk eller animerad, max 90 kb ...................8 000 kr
Hörnbanner 200x300 px, statisk eller animerad, max 70 kb ......................6 500 kr
Sidbanner 200x175 px, statisk eller animerad, max 40 kb.........................2 000 kr
Kampanjbanner 1  300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb ............9 500 kr
Kampanjbanner 2  300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb ............7 000 kr
Artikelbanner 660x200 px, statisk eller animerad, max 100 kb ...............13 000 kr

Filtyper
Statisk: jpg, animerad: gif, Html (zip-fil med allt material), Script
Animationer ska hålla sig inom 20 sekunder. 
Utformning av annonser ingår i priset (ett korrektur, därefter 1000 kr  
per påbörjad timme).

Sticky, hörnbanner och sidbanner visas endast på desktop.

Filtyper
Endast statiska – jpg, gif eller png.   
Max 50 kb.
Utformning av annonser ingår i priset 
(ett korrektur, därefter 1000 kr per 
påbörjad timme).
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