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utgivningsplan 2017
Utgåva Utgivning Materialdag Tema Mässor/Event

1 27 januari 17 januari Underleverantörer & Automation  

2 24 februari 14 februari Modern möbelproduktion

3 24 mars 14 mars Träkvalitet

4 21 april 11 april Råvaruoptimering

5 19 maj 9 maj Ligna
Totaldistribution*

Ligna, 22-26 maj

6 16 juni 7 juni Maskinnyheter

7 25 augusti 15 augusti Trä för bygghandeln

8 22 september 12 september Bygga i trä
Totaldistribution*

9 13 oktober  3 oktober Mätteknik/Spårbarhet

10 3 november 24 oktober Nya marknader

11 24 november 14 november Verktygsnummer

12 15 december 5 december Marknadsnummer

TRÄREGISTRET

TRÄREGISTRET

TRÄREGISTRET

TRÄREGISTRET

* Tidningen distribueras till alla registrerade besökare på Trä&Teknik 2014 respektive 2016. 

Tidningens format 270 x 375 mm
Satsyta 240 x 325 mm
Färgmängd Max 300 %

tekniska upplysningar

TRÄINDUSTRIN STÅR INFÖR en period av 
tillväxt och förändring. Ny teknik, behov 
på marknaden och klimatfrågan kommer 
tillsammans att innebära ett antal år fram-
över då mycket förändras i träindustrin. 
Kraven på nya lösningar och produkter 
är stora, men träindustrin står beredd att 
möta dem. Kunskaper finns, den svenska 
och skandinaviska råvaran har hög kvali-
tet och industrin är på offensiven.

TIDNINGEN NTT OCH WEBBSAJTEN 
woodnet.se är ett bra sätt att hålla sig 
informerad om träindustrin och använda-
det av trä. Vi bevakar både industri, poli-
tik och marknadens utveckling. Kombina-
tionen av tidning, event och digitala medi-
er ger oss möjligheten att nå våra läsare 
snabbt och samtidigt ge fördjupade kun-
skaper. 

Nyheter och kunskap 
om träindustrin

Under 2017 kommer vi att få en ny 
plattform för vår digitala del woodnet.se, 
som kommer att ge oss nya möjligheter 
att visa upp inte minst bilder och film från 
en mycket bildmässig bransch!.

2016 HAR TYDLIGT visat att träindustrin 
växer och utvecklas i Europa. Produktio-
nen av träprodukter blir allt högre vär-
derat i ett samhälle som lägger fokus på 
uthållig utveckling. Tekniken för att pro-
ducera blir samtidigt effektivare och inte 
minst mer flexibel. Trä&Teknik 2016 gav 
bevis på detta i form av affärer, tekniska 
nyheter och en rad inlägg från akademi 
och samhälle.

NTT och woodnet har varit en del av 
träindustrin mycket länge. Vi kan träindu-
strin, vi kan bedöma nyheter och trender 

och se till att du inte missar något viktigt.
Vi har ett stort kontaktnät, högt förtro-
ende och god kontakt med företag och 
organisationer.

VI HOPPAS ATT du vill arbeta tillsammans 
med oss för att ge NTT:s och woodnet:s 
läsare ännu mer heltäckande information. 
Det gynnar både träindustrin, samhället 
och klimatet.

NILS LINDSTRAND
CHEFREDAKTÖR

Betalningsvillkor: 20 dagar netto. 4 % förmedlingsersättning till godkända annonsför-
medlare i Sverige. Annullering och/eller flyttning av annonser ska skriftligen vara tid-
ningen tillhanda senast två veckor före utgivning  s  dag. Vi förbehåller oss rätten att 
debitera bokat annonsutrymme om materialet varit felaktigt eller ej inkommit i tid.



format & priser – print

specialformat
Första sidan 125 x 30 mm 10 750:-
Omslag 4 sidor 115 375:-
Uppslag 540 x 375 mm 60 575:-
Utfallande + 5 mm skärsmån runt om
Pristillägg 10 %, sidan 2, 3, sista sidan 

Rubrikannonser
Platsannonser • Säljes • Köpes • Utbildning 
På nya poster (Annonsproduktion utan extra kostnad)

Bilagor
2-sidig max A4 21 000:-
4-sidig max A4 27 200:-
Övriga format, begär offert

Helsida

Halvsida
liggande

Halv-
sida
stående

Kvartssida
liggande

Kvarts-
sida
stående

Åttondelssida
liggande

Åttondelssida
stående

Sextondel 
stående

Sextondel 
liggande

 38 500:-
Satsyta 240x325 mm
Utfallande 270x375 mm
Vid utfall 5 mm skärsmån

24 750:-
Satsyta 240x162 mm
Utfallande 270x182 mm

24 750:-
Satsyta 117x325 mm
Utfallande 137x375 mm

4 950:-
Stående
Satsyta 56x78 mm

Liggande
Satsyta 117x37 mm

15 500:-
Stående
Satsyta 117x162 mm

Liggande
Satsyta 240x78 mm
Utfallande 270x98 mm
Vid utfall 5 mm skärsmån

 8 850:-
Stående
Satsyta 56x162 mm

Liggande
Satsyta 117x78 mm

Våra event 2017 

STORA

Stora Trähus • 19 oktober 2017 • Stockholm • www.storatrahus.se



format & priser 
woodnet.se & nyhetsbrev
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Medlemsfördelar Målgrupp

ü	Dagliga branschnyheter via mail samt 
 möjlighet att kommentera artiklarna   

ü	Annonsera maskiner, produkter och kompetenser   

ü	Publicera egna nyheter direkt till din målgrupp 
 på portalen och i nyhetsbrevet   

ü	Sätt in jobbannonser   

ü	Presentera kurser som ditt företag erbjuder  

ü	Ökad synlighet online genom en komplett 
	 företagsprofil,	länk	till	er	hemsida	m.m.

BLI MEDLEM

Nordiska Medier Göteborg AB  
Flöjelbergsgatan 11, 431 37 Mölndal 
Telefon 031-13 11 01 
www.entreprenad.com

Entreprenad.com är en kommersiell branschportal där leverantörer, underleverantörer samt inköpsverksamheter inom 
entreprenadsektorn enkelt kan komma i kontakt med varandra.

Utvinning av metallmalmer och mineral

Entreprenörer rivning av hus samt mark- och grundarbeten
Entreprenörer anläggningsarbeten

Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
Handel, uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner

Fördelning av läsare av nyhetsbrevet 
– i förhållande till verksamhet:TOPPANNONS Vänster

3.000 kr/dag
400x200 px, max 30 kb

TOPPANNONS Höger 
3.000 kr/dag
400x200 px, max 30 kb

MITTENANNONS 
Höger
2.000 kr/dag
310x235 px
max 20 kb

MITTENANNONS Vänster
2.000 kr/dag  
490x147 px, max 20 kb
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TOPPbanner

TITEL banner
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TOPPbanner

KAMPANJ
banner 1

GIGAbanner 1

GIGAbanner 2

Startsidan

KAMPANJ
banner

KAMPANJ
banner 2

1

KAMPANJ
banner 2

Annonsering nyhetsbrevet
Priser för medlemmar/dag

Medlemskap 6.800 kr/år

Medlemspaket  
12 månader sidbanner på portalen 
 
1 toppannons i nyhetsbrevet 

2 mittenannonser i nyhetsbrevet  

2 bottenannonser i nyhetsbrevet 
 
1 års medlemskap 
 
Pris: 20.000 kr

Artikelsidan

Alla banners på portalen förutom titelbanner 
delar plats med upp till tre andra och  
roterar vid sidskifte. 
 
Sidbanner roterar både horisontellt 
och vertikalt. 
 
Annonser och banners länkas till er hemsida, 
det går också bra att bifoga annan länk då  
ni lämnar ert material.

Animerade banners: levereras som jpg, 
html eller gif. Animationen ska hålla sig  
inom 20 sekunder. 
 
Statiska banners: jpg, gif eller png. 
(I nyhetsbrevet är alla annonser statiska.) 
 
Våra banners är responsiva vilket innebär  
att de anpassar sig efter den skärm de  
visas på. (Hörn- och sidbanner visas  
endast på desktop.) 
 
Utformning av annonser ingår i priset.

Samtliga annonspriser är  
medlemspriser. Priser för 
icke-medlemmar är det dubbla. 

BOTTENANNONS Vänster
1.500 kr/dag  
490x147 px, max 20 kb

BOTTENANNONS 
Höger
1.500 kr/dag
310x235 px
max 20 kb

Annonsering portalen
Priser för medlemmar/månad

HÖRNBANNER - visas endast på desktop 
Artikelsidan   6.500 kr
Startsidan + övriga sidor   6.500 kr 
150x300 px - max 70 kb

TOPPBANNER  
Artikelsidan 12.000 kr 
Startsidan + övriga sidor 12.000 kr 
930x180 px - max 70 kb 

GIGABANNER 
Startsidan 12.000 kr 
980x480 px - max 150 kb

GIGABANNER 
Startsidan 8.500 kr 
980x480 px - max 150 kb

KAMPANJBANNER 

Startsidan 480x480 px 8.500 kr
Artikelsidan 300x250 px 6.000 kr 
Övriga sidor 300x250 px  3.000 kr 
 max 70 kb

TITELBANNER 

Artikelsidan 13.000 kr 
200x60 px - max 150 kb

SIDBANNER - visas endast på desktop 

Artikelsidan   2.000 kr
Startsidan + övriga sidor   2.000 kr 
150x175 px - max 40 kb

KAMPANJBANNER   

Startsidan 480x480 px 9.500 kr
Artikelsidan 300x250 px 7.750 kr
Övriga sidor 300x250 px  3.900 kr 
 max 70 kb
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