Sveriges ledande tidskrift inom återvinning och avfallshantering!

Medieinfo 2023
Print / Webb / Event

recyclingnet.se

Utgivningsplan 2023
Nr

Utgivning

Materialdag Tema*

Event vi bevakar

1

28-feb

7-feb

Avfall, Återvinning, Återvinningsmaskiner & Utrustning

2

20-apr

30-mar

Matavfall, Sopsystem/ Marksanering & Farligt avfall

3

16-jun

26-maj

Fastighetsnära avfallsinsamling, Ruttplanering, Ny teknik

4

22-sep

1-sep

Avfall, Återvinning, Återvinningsmaskiner & Utrustning

5

27-okt

6-okt

Skrot, Metall och Elektronikåtervinning

6

15-dec

24-nov

Byggavfall, Sanering/ Återbruk & Cirkulära flöden

Bilaga 1

Bilaga i
nr 6

24-nov

Produktnyheter

Bilaga 2

Bilaga i
nr 6

24-nov

Kalender

Avfall Sveriges årsmöte

* Med förbehåll för eventuella ändringar.

Format och priser PRINT
Utfallande uppslag
430 x 285 + 5 mm utfall

Uppslag

1/4 sida
90 x 123

1/4-sida

52 000:-

1/2 sida
185 x 123

1/1-sida, utf.
215 x 285
+ 5 mm utfall

1/1-sida

35 500:-

1/2-sida

Omslagssida 2
Omslagssida 3
Omslagssida 4
1/4 sida
185 x 59

1/8 sida

90 x 59

12 900:- 1/8-sida 6 700:-

22 000:36 500:35 500:37 000:-

OBS! Plats för tryck av adress (30 mm)
längst upp på omslagssida 4.
BILAGA
2-sidig 31 500:- 4-sidig 33 500:Max 50 g inkl porto och ibladning

Material

Annonsunderlaget mailas till: annons.recycling@nordiskemedier.se

Advertorials

Recycling erbjuder advertorials/redaktionella annonser, där du som annonsör har möjlighet att få ut ditt budskap i ett koncept med redaktionell
och allsidig framtoning.
Som annonsör bidrar du med faktaunderlag, att bli intervjuad av
journalist och eventuella bilder. Vi sammanställer/skriver och formger
din annons på ett redaktionellt sätt enligt ett färdigt koncept, som du
godkänner. För mer information, kontakta marknadsavdelningen.

Platsannonser
För offert eller bokning kontakta:
Jerker Evaldsson
tel 070-975 99 40
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se

Annonsformat & pris webb/nyhetsbrev
www.recyclingnet.se

Nyhetsbrev

Annonsering portalen
Priserna gäller för medlemmar/månad.

Annonsering nyhetsbrevet
Priserna gäller för medlemmar/dag.

Toppbanner

Streamer

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

9.000 kr
9.000 kr

820x200 px, max 50kb 5.000 kr/dag

Startsidan + Övriga sidor		 17.000 kr
Artikelsidan 		 17.000 kr
980x540 px - max 150kb

Startsidan + Övriga sidor		 19.750 kr
Artikelsidan 		 19.750 kr
1800x450 px - max 250kb

Hörnbanner

Startsidan + Övriga sidor		
Artikelsidan 		
200x300 px - max 70kb

Sidbanner

Startsidan + Övriga sidor		
Artikelsidan 		
200x175 px - max 40kb

Kampanjbanner 1

Startsidan 300x250 px		
Artikelsidan 300x250 px 		
Övriga sidor300x250 px		
max 75kb

Mittenannons Full Size

820x200 px, max 50kb 5.000 kr/dag

Bottenenannons Full Size

Toppbanner Full Size

Startsidan + Övriga sidor		
Artikelsidan 		
240x400 px - max 90kb

6.500 kr/dag

Toppannons Full Size

Billboard

Sticky Banner

820x28 px, max 50kb

7.500 kr
7.500 kr

820x200 px, max 50kb 5.000 kr/dag

Toppannons

400x200 px, max 50kb 2.500 kr/dag

Mittenannons

400x200 px, max 50kb 2.000 kr/dag

Bottenannons
4.750 kr
4.750 kr

1.400 kr
1.400 kr

400x200 px, max 50kb 1.500 kr/dag
Utformning av annonser ingår i priset
(ett korrektur, därefter 1 000 kr
per påbörjad timme).

Medlemspaket
• 12 månader sidbanner på portalen

7.500 kr
5.750 kr
2.850 kr

• 1 toppannons i nyhetsbrevet
• 2 mittenannonser i nyhetsbrevet
• 2 bottenannonser i nyhetsbrevet
• 1 års medlemskap

Kampanjbanner 2

Startsidan 300x250 px		
Artikelsidan 300x250 px 		
Övriga sidor300x250 px		
max 75kb

Gigabanner 1

Startsidan 		
930x250 px - max 150kb

Gigabanner 2

Startsidan 		
930x250 px - max 150kb

5.000 kr
4.500 kr
2.250 kr

9.000 kr

5.000 kr

Titelbanner

23 000 kr

Native annonsering är sponsrad text
på webben som är annonsmärkt.
Innehållet utformas så att användaren
upplever det som en naturlig del av
plattformen. Det sponsrade innehållet
ska, för att ge maximal effekt, vara
relevant för målgruppen och addera
ett värde för läsaren.

Medlemskap
12 900 kr/år

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

Banners på portalen delar plats med
upp till tre andra. Undantaget titelbanner
och innehållsbanner som är själva och
sticky banner som delar plats med
upp till två andra.Banners roterar vid
sidskifte.
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.

Artikelsidan 		 14.000 kr
300x60 px - max 20 kb statisk

Statiska banners: jpg, gif eller png.
(I nyhetsbrevet är alla annonser
statiska.)

Artikelbanner

Våra banners är responsiva vilket
innebär att de anpassar sig efter den
skärm de visas på. (hörn- och sidbanner
visas endast på desktop)

Artikelsidan 		 18.000 kr
660x200 px - max 100 kb

Nativeannonsering

Material
Maila underlaget
inkl.landningssida till:
annons@nordiskemedier.se
Märk materialet med recycling

Recycling 2023
2023 kommer den ledande tidskriften kring
avfallshantering, återvinning och cirkulär
ekonomi, Recycling, ut med sex tryckta utgåvor.
Därtill återfinns vi dagligen på www.recyclingnet.
se med nyheter från ovan nämnda områden
och vi skickar dessutom två gånger per vecka,
tisdagar och torsdagar, vårt elektroniska
nyhetsbrev till ca 6700 relevanta mottagare i alla
delar av branschen.

• Heldagskonferensen Recyclingdagen i
Helsingborg.
• Återvinningsgalan
Så oavsett om ni föredrar tryckta tidningar,
webbportaler, elektroniska nyhetsbrev eller event
som marknadskanal, det är Recycling som bär ert
budskap bäst!

Som bekant är Recycling inte bara en pålitlig
leverantör av branschnyheter i form av tidningar,
webbportal och nyhetsbrev. Vi arrangerar också
ett antal event. Dessa är 2023:
• Den mycket uppskattade och ständigt växande
branschgolftävlingen Recycling Cup.

Peter Olofsson
Chefredaktör Recycling

Event
Recycling anordnar en rad olika event. Kontakta oss för mer information.

recyclingcup.se
24 aug 2023,
Ombergs Golf Resort

atervinningsgalan.se

Kontakter
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Peter Olofsson
Tel 070-833 54 86
peter.olofsson@nordiskemedier.se

Mediechef

Jerker Evaldsson
Tel 070-975 99 40
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se

recyclingdagen.se

