
MEDIEINFO 2017

När du vill nå beslutsfattarna 
i entreprenadbranschen. 

24.000 

läsare!
enligt Orvesto



Annonsformat & priser 2017 

Premiumplacering
Helsida, sid 3 ��������� 33 500 SEK
Helsida, sid 5 ��������� 32 000 SEK
Helsida, sid 7���������� 30 500 SEK
Baksida ������������������35 000 SEK

230x310 mm
16 200 SEK

Då är det här rätt ställe för 
dig att synas. Här kan du 
vara trygg i att din annons 
kommer synas till rätt 
målgrupp. Du bestäm
mer enkelt storleken på 
din annons genom att 
bestämma hur många 
moduler du vill nyttja för 
ändamålet.

Pris 450 SEK/modul
37x50 mm
450 SEK

76x50 mm
900 SEK

76x154 mm
2 700 SEK

EXEMPEL

29 600 SEK
Satsyta: 240x325 mm
Utfallande: 270x375 mm
Vid utfall: 
5 mm skärsmån

17 000 SEK 
Satsyta: 240x162 mm
Utfallande: 270x182 mm

17 000 SEK
Satsyta: 117x325 mm
Utfallande: 137x375 mm

10 500 SEK
Liggande:
Satsyta: 240x78 mm
Utfallande: 270x98 mm

9 500 SEK
Stående:
Satsyta: 117x162 mm

5 500 SEK
Liggande:
Satsyta: 117x78 mm
Stående:
Satsyta: 56x162 mm

3 500 SEK
Satsyta: 56x78 mm

3 500 SEK
Satsyta: 117x37 mm

1 900 SEK
Satsyta: 56x37 mm

Halvsida
liggande

Halvsida
stående

Åttondelssida
 liggande

Kvartssida
liggande Åttondelssida

stående

1/32-del

Sextondel
stående

Sextondel
liggande

I DAGENS MEDIEBRUS gäller det 
att välja rätt mediekanal så att 
investeringen uppnår önskad 
effekt. Med vårt format och 
papperskvalitet fortsätter vi för 
våra kunders räkning att driva 
utvecklingen framåt för att för-
stärka mediainvesteringens lön-
samhet. Tidningen är nu ännu 
mer läsvärd och lästiden har 
ökat vilket gagnar er annonsö-
rer likväl läsarna som får ut mer 
av sin upplevelse. Förbättrad 
kvalitet på bilder och annonser 
samtidigt som läsbarheten för-
bättras och trycksvärtade fing-
rar är ett minne blott. 

DET ÄR VÄRT att påpeka att vi 
sedan tidigare redan är besluts-
fattarnas tidning. För det är det 
som är det intressanta – vem är 
det som läser en tidning! Det är 
när man vill nå beslutsfattarna 
som en mediainvestering i 
Leveranstidningen Entreprenad 
blir lönsam. 
   90 procent av vår läsare har 
inflytande i beslutsprocessen 
när det gäller inköp och 70 pro-
cent agerar på något sätt efter 
att ha sett en annons. Även fast 
det är få tidningar som kan upp-
visa motsvarande siffror är inte 
vi nöjda – vi vill bli ännu bättre. 

OAVSETT OM LÄSAREN  
möter oss i print, på webben,  
i nyhetsbrev, i e-tidningen eller  
i mobilen så vill vi föra samman 
er annonsörer med våra läsare 
med bästa möjliga exponering 
som passar just er investerings-
nivå. Därför satsar vi ännu mer 
på att utveckla vårt varumärke 
på de olika plattformarna i takt 
med att läsarnas 
läsbeteende för-
ändras. Allt för att 
ni ska kunna nå 
ut med era inves-
teringar till både 
nya och gamla 
kunder. För till-
sammans blir vi 
ännu starkare.

MIKAEL FRENNESSON
MEDIECHEF

Det finns 
bara möjligheter

Bilagor
Bilagor i tidningen offereras. 
Möjlighet att editionera geo
grafiskt och branschvis.

Betalningsvilkor
Priserna är exklusive moms. 
Reklamskatt ingår. Likvid per 
20 dagar. Fakturaavgift till
kommer.

Produktionskostnad
För produktion av annonser, 
eller justering/ändring av 
annonsmaterial, debiteras 
produktionskostnad.

ANNULLERING Avbokning av beställd 
annons måste för att godkännas vara 
Leveranstidningen Entreprenad tillhanda 
senast 30 dagar före distributions dag och 
för bilagor senast 60 dagar före  distribu
tionsdag.

PRINT

DIGITALT ANNONSMATERIAL Tryckoptimerad PDF (färgbilder och 
färger i dokumentet ska vara sparade i cmyk). Typsnitt och bilder ska 
vara bifogade/inbäddade. Använd endast Postscript eller OpenType
typsnitt. Om merarbete tillkommer debiteras detta kunden med  
950 kr/timme. 
BILDER Bildupplösning 300 dpi • Färgmättnad 300%

Teknisk tryckinformation
ICCprofilen finns att hämta på:entreprenad.com
TRYCK OCH FORMAT Tryck Arkoffset 4färg (cmyk) 
Format 270x375 mm Satsyta 240x325 mm • Klammerhäftad
PROGRAMVARA Adobe CS5 (InDesign, Photoshop och Illustrator).
ANNONSMATERIAL Peter Hall, Exaktamedia •  tel 040694 24 07
annons.entreprenad@mentoronline.se 

Kvartssida
stående

MaskinMarknaden – köp och sälj begagnade maskiner

Helsida



når cirka 35 000 mottagare  
i entreprenadbranschen varje dag  
mån-fre. En annons är ett mycket effek-
tivt och prisvärt sätt att nå ut med rätt 
budskap till kunder. För maximal effekt 
kombinera annons i tidning, webb och 
nyhetsbrev.

är entreprenadbranschens självklara nyhetskanal på webben. 
En bred läsekrets inom en mängd olika, men ändå närbesläkt-
ade branscher. Huvudsakligen entreprenörer som arbetar med 
entreprenadmaskiner, anläggning/bygg, grävning, markarbeten, 
marktransport, rivning, återvinning, gruvor och bergtäkter.

En annons på webben är perfekt för att:
B snabbt nå ut med nyheter
B förstärka effekten av dina tidningsannonser
B öka besökarantalet till din egen hemsida

DIGITALT
entreprenad.com Nyhetsbrevet

29 000
sidvisningar/

vecka

13 000 
veckounika 
besökare 35 000 

mottagare/
utskick

Priser*
Toppbanner, 930x180px
12 000 kr/månad. Artikelsidan, 
Startsidan+övriga sidor

 A   Hörnbanner, 150x300px 
visas endast på desktop
6 500 kr/månad. Artikelsidan, 
Startsidan+övriga sidor

 B   Sidbanner, 150x175px 
visas endast på desktop
2 000 kr/månad. Artikelsidan, 
Startsidan+övriga sidor

Titelbanner, 200x60px
13 000 kr/månad. Statisk banner

Kampanjbanner 1, 480x480px
9 500 kr/månad. Startsidan 
7 750 kr/månad. Artikelsidan**  
3 900 kr/månad. Övriga sidor** 
 
Kampanjbanner 2, 480x480px
8 500 kr/månad. Startsidan 
6 000 kr/månad. Artikelsidan ** 
3 000 kr/månad. Övriga sidor** 

Gigabanner 1, 980x480px
12 000 kr/månad. Startsidan  
 
Gigabanner 2, 980x480px
8 500 kr/månad. Startsidan  
 
Alla banners förutom Titelbanner delar 
plats med upp till tre andra och roterar 
vid sidskifte. De är också responsiva,  
d v s de anpassar sig efter det utrymme 
som finns tillgängligt. Visas på alla typer 
av skärmar (mobil, ipad) förutom hörn- 
och sidbanners.

*Priserna förutsätter medlemskap.  
Ett medlemskap kostar 6 800 kr/år. 
Priser för icke-medlemmar är det dubbla.

** 300x250px

Priser*
Toppannons, 400x200px
3 000 kr/dag

Mittenannons vänster, 490x147px 
2 000 kr/dag

Mittenannons höger, 310x235px 
2 000 kr/dag

Bottenannons vänster, 490x147px 
1 500 kr/dag

Bottenannons höger, 310x235px 
1 500 kr/dag

Toppannons
400x200px

Toppannons
400x200px

Mittenannons 
vänster 490x147px

Bottenannons 
vänster 490x147px

Mittenannons 
höger

310x235px

Bottenannons 
höger

310x235px

B Dagliga branschnyheter via mail samt möjlighet att kommentera artiklarna
B Företagsprofil på portalen med alla uppgifter om er. Naturligtvis är ni 
sökbar både på portalen och Google samt övriga sökmotorer.
B Försäljning och presentation av era maskiner, produkter och kompetenser
B Publicera egna nyheter direkt till din målgrupp på portalen och i nyhets-
brevet under ”Nyheter från våra medlemmar”.

B Sätt in jobbannonser
B Presentera mässor och kurser där ditt företag deltar
B Ökad synlighet online genom en komplett företagsprofil,
 länk till er hemsida m m.
B Halva priset på annonsering när du är medlem.
Endast 6 800 kr/år

Toppbanner
930x180px A

B

Kampanjbanner 1
480x480px

Gigabanner  1
980x480px

medlemskap

B

B

B



Henrik Andersson 
Mediesäljare
Telefon 08564 886 33
Mobil 070534 25 11
henrik@entreprenad.com

Kontakta vår annonsavdelning

Mikael Frennesson 
Mediechef
Telefon 08522 253 21
Mobil 073682 53 21
mikael.frennesson@mentoronline.se

Utgivningsplan 2017

1 26 januari 13 januari Arbetsutrustning & tillbehör

2 9 februari 27 januari Rivning

3 23 februari 10 februari Rengöring Gator & Vägar

4 9 mars 24 februari Transportbilar och lastbilar

5 23 mars 10 mars Maskinförsäljningsstatistik

6 6 april 24 mars Kompaktmaskiner

7 20 april 5 april Grus och Berg

*8 11 maj 27 april Maskinexpo – Extra upplaga

9 26 maj 12 maj Återvinning

10 7 juni 23 maj Uthyrning

11 22 juni 9 juni Uppföljning – Maskinexpo

12 24 augusti 11 augusti Entreprenad Live

13 7 september 25 augusti Rivning

14 21 september 8 september Vinterutrustning

15 5 oktober 22 september Grus & Berg

16 19 oktober 6 oktober Återvinning

17 2 november 20 oktober Geodesi & Maskinstyrning

18 16 november 3 november Hjul- och teleskoplastare

19 30 november 17 november Reservdelar, slitdelar och underhåll

20 14 december 1 december Säkerhet och stöldskydd

* Utökad upplaga

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 
betalar du ett fast pris för en månads platsannonsering både 
på webb och nyhetsbrev – dessutom erhåller du gratis 
platsannons i papperstidningen.

platsannonsering

PLATSANNONS GULD 
(Webb+nyhetsbrev+tidning) Halvsida liggande, 
satsyta: 240x162 mm

13 995 SEK

PLATSANNONS SILVER 
(Webb+nyhetsbrev+tidning)Kvartsida stående, 
satsyta: 117x162 mm

7 995 SEK

 

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

av läsarna har inflytande i besluts-
processen när det gäller inköp.

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

anser annonserna vara av intresse.

av läsarna tycker tidningen är bra 
eller mycket bra.

anser att tidningen är trovärdig, 
aktuell och lättläst.

70%

68%

93%

86%

90%

5 skäl att 
annonsera

temanmaterialutgivningnr


