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Nr Utgivningsdag Materialdag Tema

1 13 mars 20 feb MÄSSNUMMER CLEAN & FACILITY MALMÖ 5-6 APRIL
Internet of Things med Facility Nordic – teknik, innovation och framtid

2 5 maj 11 april Golvvård med Facility Nordic – textila golv och marmor

3 12 juni 18 maj Utbildning – genomgång av kursutbud, innehåll, intyg och certifikat

4 8 september 18 aug MÄSSNUMMER CLEAN & FACILITY JÖNKÖPING 26-27 SEPTEMBER 
Framtidens maskiner med Facility Nordic – robotar och kombiskur

5 23 oktober 2 okt
Kem & Miljö med Facility Nordic – giftfritt, avjoniserat vatten, 
engångsmoppar

6 6 december 15 nov Ekonomisk branschöversikt – nyckeltal för de största företagen

Utgivningsplan 2017

Teknisk information
Annonsmaterial
Vi vill ha ditt material digitalt via
e-post till annons.rent@mentoronline.se
FTP eller på cd med vanlig post.

Anna Friis
Exakta Media
anna.friis@exakta.se
Tel: 040-694 24 98

Annonsmaterial – cleannet.se
Vikt: max 20kB
Filformat: jpeg, gif, flash
Skickas till: webannons@mentoronline.se
Märk ”Rent”

Övrigt
Tidningens format: 230x292 mm
Rastertäthet: upp till 150 linjer/tum
Tryckeri: Exakta i Hässleholm

Adress för bilagor:
Exakta Bokbinderi AB
Järnyxegatan 11
213 75 Malmö

Betalningsvillkor
20 dagar netto. Moms tillkommer.
Faktureringsavgift tillkommer.
Ev produktionskostnad av material tillkommer.

Avbokning
Endast skriftlig avbokning är tillåten t o m 
det datum som finns angivet på din order-
bekräftelse. 

Prenumeration
Tel 08-799 62 18
rent@pressdata.se

 

Tryckt upplaga: 4 500 ex

Digital upplaga: 5 000 ex

Kontakta
Projektledare event & mässor
Birgitta Tängnander
0708-44 08 70
birgitta.tangnander@mentoronline.se

Affärsområdeschef 
Sandra Camilleri
073–985 12 00
sandra.c@mentoronline.se

Chefredaktör
Marianne Ovesen
070-306 83 84
marianne.ovesen@mentoronline.se

Ansvarig säljare
Sofia Häljeryd
070-0560055
sofia.haljeryd@mentoronline.se



Annonsering på cleannet.se – kombinera webb & nyhetsbrev

Omslagssidor 
Sida Pris
omslag 2:*  34 000 kr
omslag 3:*  33 800 kr
omslag 4:**  35 200 kr
* 199x260 mm (utf 230x292 mm + 3 mm)
** 230x270 mm + 3 mm

Bilagor
Broschyr 1–4 sidor: 21 700 kr
Kostnad för porto och inbladning tillkommer

Broschyr fler än 4 sidor:
Begär offert

Platsannonser
30 % på ordinarie prislista.

Begärd placering
10 % tillkommer på ordinarie pris.

Rabatter
Mängdrabatt enligt offert.

Format och priser 2017

Pris: 57 000:–

Pris: 22 700:–

Pris: 34 000:–

Pris: 17 800:–

Uppslag
Satsyta 428x260

utf 460x292 + 5 mm

Helsida
Satsyta 199x260

230x292 + 3 mm
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Annonsering portalen
Priserna gäller för medlemmar/månad.

Toppbanner 
Startsidan + Övriga sidor 9.000 kr
Artikelsidan    9.000 kr
930x180 px - max 70kb

Hörnbanner - visas endast på desktop
Startsidan + Övriga sidor 4.750 kr
Artikelsidan    4.750 kr
150x300 px - max 70kb

Sidbanner - visas endast på desktop
Startsidan + Övriga sidor 1.400 kr
Artikelsidan    1.400 kr
150x175 px - max 40kb

Titelbanner 
Artikelsidan    9.500 kr
200x60 px - max 150kb statisk banner

Kampanjbanner 1 
Startsidan 480x480 px  7.250 kr
Artikelsidan  300x250 px  5.750 kr
Övriga sidor 300x250 px  2.850kr
max 70kb

Kampanjbanner 2 
Startsidan 480x480 px  6.000 kr
Artikelsidan  300x250 px  5.500 kr
Övriga sidor 300x250 px  2.250kr
max 70kb

Gigabanner 1
Startsidan    9.000 kr
980x480 px - max 150kb 

Gigabanner 2
Startsidan    6.000 kr
980x480 px - max 150kb 

Annonsering nyhetsbrevet
Priserna gäller för medlemmar/dag.

Toppannons vänster
2.000 kr/dag
400x200 px, max 30kb

Toppannons höger
2.000 kr/dag
400x200 px, max 30kb

Mittenannons vänster
1.500 kr/dag
490x147 px, max 20kb

Mittenannons höger 
1.500 kr/dag
310x235 px, max 20kb

Bottenannons vänster
1.000 kr/dag
490x147 px, max 20kb

Bottenannons höger
1.000 kr/dag
310x235 px, max 20kb

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

• Medlemskap 6.800kr/år

• Medlemspaket

12 mån sidbanner på portalen

1 toppannons i nyhetsbrevet

2 mittenannonser i nyhetsbrevet

2 bottenannonser i nyhetsbrevet

1 års medlemskap

Pris: 15.000 kr

Alla banners på portalen förutom titel-

banner 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. 

Animerad banner: 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 inne-

bär att de anpassar sig efter den skärm 

de visas på. (hörn- och sidbanner visas 

endast på desktop)



Mentor Communications AB – ett företag inom Mentor Communication Group | Box 72001, 
SE-181 72 Lidingö | Tel +46 (0)8-670 41 00 | Fax +46 (0)8-661 64 55 | Org.nr 556259-1197 | 
www.mentoronline.se

I över 50 år har Rent varit Sveriges och städbranschens enda
oberoende tidning. Och sedan 2016 är tidningen inte bara den 
enda oberoende, utan den enda överhuvudtaget, som skriver för 
branschen ur branschens perspektiv. Rent utkommer med sex 
nummer per år och rapporterar om de angelägna nyheterna i 
branschen. Vi berättar om spännande personer, företag och tren-
der. Samt om nya och betydelsefulla städmetoder, redskap, kem, 
lagar och arbetsmiljö. Tidningen bevakar också närliggande områ-
den som tvätteri-, fönsterputs- och saneringsbranscherna. Rent 
ges också ut som e-tidning.

Målgrupp
Rent läses främst av branschens beslutsfattare! De som äger och 
driver städbolag, ansvarar för offentliga städenheter, sköter upp-
handlingar eller materialinköp, säljer, utvecklar eller tillverkar städ-
redskap och kem eller utbildar lokalvårdare. Och de värderar tid-
ningen högt. Rents annonssidor möter dokumenterad uppmärksam-
het på en nivå som är ovanlig på den svenska tidskriftsmarknaden.

Facility Nordic
Sedan 2015 bevakar Rent också Facility Management-branschen, 
det vill säga den viktiga och starkt växande marknaden för inte-
grerade tjänster inom fastighetsskötsel och kontors- och arbets-
platsservice. Det gör vi i inlagan Facility Nordic, som publiceras i 
fyra av Rents sex årliga utgåvor. 

Webbsidorna
Rents webbsida cleannet.se förser läsarna med färska nyheter 
och var fjortonde dag sammanställs de i ett nyhetsbrev som når 
tusentals prenumeranter. Facility Nordics webbsida, facility-
nordic.se, uppdateras också regelbundet med de senaste nyhe-
terna i FM-branschen.

Marianne Ovesen, chefredaktör

VÄLKOMMEN TILL RENT

Tidningen och webbsidorna som bevakar 
den samlade städ- och servicebranschen

Den 5-6 april på Malmömässan i Malmö
Den 26-27 september på ELMIA i Jönköping

Från och med 2017 är RENT den enda mässarrangören i bran-
schen. Mässorna arrangerar vi i samarbete med organisationen 
Städbranschen Sverige, vilket vi är mycket glada över och som 
vi framförallt hoppas och tror ska gynna näringen.

Mässan kommer att innehålla:
• Utställning med branschens ledande leverantörer och partners
• Drop in-seminarier som ger besökarnas utbildning och 
 inspiration 

• Prova på-område för testkörning av städmaskiner
• Facility Nordic-dagarna, konferensen som vänder sig till 
 företag och personer som arbetar med FM-frågor och 
 verksamhetsservice
• Presentation och prisutdelning av Clean Bright Awards 
 – branschens kvalitetsutmärkelser

Vi hjälper er gärna att arrangera företagsanpassade event, 
såsom:
• Frukostseminarier 
• VIP-luncher 
• VIP-middagar
• Halv- eller heldagsmöten 

För kontakt och information om event kontakta
projektledare Birgitta Tängnander, 
0708-440 870, birgitta.tangnander@mentoronline.se

Under 2017 arrangerar branschtidningen RENT två mässor

Marknadstorget
2016 ersätts Produktguiden  
med nya Marknadstorget.  
Boka din plats redan nu!

6 000 kr för 6 nr 
Format:  55x80 mm 

9 000 för 6 nr
Format:  117x80 mm 

Nyhet!
marknadstorgetmarknadstorget

D i n  f r a m g å n g

–  v å r t  m å l !

www.prokabekonomi.se

Falun   |   Västerås   |   Stockholm   |   Göteborg   |   Malmö

Tel 0370 33 31 50
mail:service@braitrim.se
Box 144, 335 23 Gnosjö

www.braiform.com 

er hängarleverantör
Tel 0370 33 31 50

mail:service@braitrim.se
Box 144, 335 23 Gnosjö

www.braiform.com 

er hängarleverantör
Tel 0370 33 31 50

mail:service@braitrim.se
Box 144, 335 23 Gnosjö

www.braiform.com 

er hängarleverantör

Tel 0370 33 31 50
mail:service@braitrim.se
Box 144, 335 23 Gnosjö

www.braiform.com 

er hängarleverantör
Tel 0370 33 31 50

mail: service.se@braiform.com 
Box 144, 335 23 Gnosjö

braiform.indd   1 2014-09-10   08:47

 

 

EN LÖNSAM AFFÄR 

Exempel på några användare: 

Kassanova är ett butiksdatasystem som används i allt från enskilda butiker till 
kedjor och varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.   

www.sindas.se  040-6712140 

Hyr eller köp 
Kontakta oss för mer information 

www.gordonsdirekt.se
Tel 08-556 305 00 • info@gordons.se

Skyltdockor • Galgar • Klädställ • Byggsystem  
• Smyckeställ • Skyltmaterial • Prismärkning  

• Påsar • Belysning • Steamer

Välj en e-handelslösning  
   som öppnar dörren för tillväxt

Läs mer påsitedirect.se

Rapunzel. se -  
 hårförlängning  
    till 60 länder!

Läs mer på

sitedirect.se

Marginalen hjälper till att finansiera 
inredningen och utrustningen i din 
butik. Vi ser till helhetsbilden och 
tror på  långvariga relationer.

0771-717 710 • foretagsbank@marginalen.se 

www.marginalen.se/foretag

Dags att
investera!
 
Sånt hjälper vi också till med.

marginalenbank_annons_dagenshandel_117x80_2015-02-12.indd   1 2015-02-12   14:18:24

 

Skopgränd 3 i Upplands Väsby Mån-tors 8-17  Fre 8-16 
www.hkbutiksinredning.se

webshop & butik

Välkommen till oss. 
Vi har 2000m3 

ny och beg.
butiksinredning 

i Upplands Väsby!

annons_s_handel_0315.indd   1 2015-02-16   13:24

Arrangeras av: Platinapartner Guldpartner

#retail2015forum • Läs hela programmet och boka din plats på www.retailforum.se

Möt ledande aktörer inom handeln – välkommen till en seminariedag full av inspiration!

Boka nu! 
Endast 995:-!Kundens sömlösa köpupplevelse

Årets tema:

Köprevolutionen
Malin Sundström, 
forskare Högskolan 
i Borås

Inget slår det fysiska 
mötet
Maria Lexberg, försälj-
ningschef Retail Staples

Team SCA Ocean Race
Libby Greenhalgh, the 
navigator of Team SCA

extensionsbusiness
BeX

11 november 2015, Gothia Towers, Göteborg

Marknadstorget3.indd   20 2015-10-23   08:58

Marknadstorget
Ett effektivt sätt att träffa mitt i prick bland den kategori per-
soner där du söker ny personal. Du kombinerar en annons på 
vår nyhetsportal, cleannet.se, med en annons i vårt nyhetsbrev, 
som skickas ut en gång i veckan via e-post.

Textlänk på hemsidan under hela ansökningstiden 
+ 2 veckor på nyhetsbrevet med banner. 
Begär offert vid banner

Platsannonser på cleannet.se + nyhetsbrevet

Pris 
3 000 :-Cleannet.se


