
Tidning – Webb – Event
MEDIEINFO 2023

Pumpar/ventiler
Mässnummer
Smörjteknik
Säkerhet
Underhållsteknik
Processindustri
Underhåll & ekonomi
Ytskydd

En tidning om framtidens och samtidens underhåll!

UochD.se



Chefredaktör
Magnus Lilienström
+46 (0) 42 490 19 67
magnus.lilienström@nordiskemedier.se

Mediechef
Johan Sandin
Tel: 073-682 53 12
Johan.sandin@nordiskemedier.se

Reporter 
Emelie Werme
+46 (0) 70 090 20 94
emelie.werme@nordiskemedier.se  

Uppslag 
430 x 285

(plus 5 mm utfall)

Helsida
215 x 285

(plus 5 mm utfall) Halvsida
185 x 123
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Format & pris

Kvartsida  
liggande  
185 x 59

Kvartsida 
stående
90 x 123

430x285 mm* 72 300:- Liggande 185x123 mm 
Stående   90x286 mm 27 600:-

Liggande 185x59 mm
Stående 90x123 mm 16 000:-

215x285 mm* 47 200:-

* Med reservation för ändringar.

Material

Omslagssidor 
Sida Pris
omslag 2:*  40 250 kr
omslag 3:*  39 100 kr
omslag 4:*  40 480 kr
* 215 x 285 + 5 mm utfall

Bilagor
A4 2-sidig 22 300 kr
A4 4-sidig 26 300 kr
Kostnad för porto och ibladning 
tillkommer.

Platsannonser
30 % på ordinarie prislista.

Begärd placering
10 % tillkommer på ordinarie pris.

Rabatter
Mängdrabatt enligt offert.

Annonsmaterial skickas till: 
annons.ud@nordiskemedier.se

Utgivningsdagar & teman 2023
Nr Utgivning Materialdag Tema*

1 8 mars 15 februari Ytskydd, Automation/Digitalisering

2 24 april 30 mars Pumpar, ventiler & tätningar, smörjning

3 15 juni 25 maj Industriell säkerhet & hållbarhet

4 4 oktober 12 september Underhåll inom processindustrin,

5 9 november 19 oktober Underhållsteknik, Automation/Digitalisering

6 13 december 23 november Ytskydd, Miljö, Kalender 2024

Kontakter

16-17/11
2022

Event: Underhållsdagarna
 16-17 november



Streamer 820x28 px............ 11 000 kr/dag
Fullsize 820x200 px .............. 9 200 kr/dag
Toppannons 400x200 px .....  4 600 kr/dag
Mittenannons 400x200 px ...  3 170 kr/dag
Bottenannons 400x200 px ... 2 300 kr/dag

Filtyper
Endast statiska – jpg, gif eller png. 
Max 50 kb. 

Annonsformat & pris webb/nyhetsbrev

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

Toppbanner Full Size 1800x450 px, statisk, max 250 kb ........................22 750 kr
Billboard 980x540 px, statisk eller animerad, max 150 kb.......................19 600 kr
Toppbanner 930x180 px, statisk eller animerad, max 70 kb ....................10 500 kr
Sticky banner 240x400 px, statisk eller animerad, max 90 kb ...................8 600 kr
Hörnbanner 200x300 px, statisk eller animerad, max 70 kb ......................5 500 kr
Sidbanner 200x175 px, statisk eller animerad, max 40 kb.........................1 650 kr
Kampanjbanner 1 300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb ............8 350 kr
Kampanjbanner 2 300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb ............5 750 kr
Giga banner 1 930x250 px, statisk eller animerad, max 150 kb ..............10 500 kr
Giga banner 2 930x250 px, statisk eller animerad, max 150 kb ................5 750 kr

* När man köper plats nr 1 ligger man också på plats nummer 3, längre ned på sidan.
** När man köper plats nr 2 ligger man också på plats nummer 4, längre ned på sidan.

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 1 000 kr 
per påbörjad timme).
Sticky, hörnbanner och sidbanner visas endast på desktop.

Toppbanner Full Size 1800x450 px, statisk, max 250 kb ........................22 750 kr
Billboard 980x540 px, statisk eller animerad, max 150 kb.......................19 600 kr
Toppbanner 930x180 px, statisk eller animerad, max 70 kb ....................10 500 kr
Sticky banner 240x400 px, statisk eller animerad, max 90 kb ...................8 600 kr
Hörnbanner 200x300 px, statisk eller animerad, max 70 kb ......................5 500 kr
Sidbanner 200x175 px, statisk eller animerad, max 40 kb.........................1 650 kr
Kampanjbanner 1 300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb ............6 650 kr
Kampanjbanner 2 300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb ............5 200 kr
Titelbanner 300x60 px, statisk, max 20 kb ................................................8 100 kr
Artikelbanner 660x200 px, statisk eller animerad, max 100 kb ...............10 500 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 1 000 kr 
per påbörjad timme).
Sticky, hörnbanner och sidbanner visas endast på desktop.

Startsida, priser för medlemmar/månad Artikelsida, priser för medlemmar/månad

Nyhetsbrev, priser för medlemmar/dag

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

Nyhetsbrevet går ut 1 gång/vecka.

Medlemspaket
• 12 mån sidbanner på portalen
• 1 toppannons i nyhetsbrevet
• 2 mittenannonser i nyhetsbrevet
• 2 bottenannonser i nyhetsbrevet
• 1 års medlemskap

Pris: 20 700 kr

Medlemsskap
I medlemsskapet ingår:
• Inlägg på medlemssidan
• Företagsprofil

12 800 kr/år

Toppannons
vänster

Mittenannons
vänster

Bottenannons
vänster

Mittenannons
höger

Bottenannons
höger

Toppannons
höger
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Välkommen till Sveriges enda
tidning/webbsajt som helt fokuserar
på underhållsfrågor!

kontroll av förbränningskammare och i ny
sprängda gruvgångar. Experter lotsar med hjälp
av augmented reality underhållspersonal.
Ibland sitter experten på andra sidan jordklotet.
Additiv tillverkning, eller 3D-printing som det
också kallas, har öppnat nya möjligheter att
snabbt och lätt tillverka reservdelar, vilket  
förkortar ner den oftast kostsamma  
stopp-tiden vid haverier. Detta och mycket  
mer speglar vi i U&D.

Trevlig läsning!

Magnus Lilienström, 
chefredaktör

Underhåll & Driftsäkerhet har ingen motsvarighet 
i Sverige. Varje sida, i varje nummer, ägnas till 
100 procent åt underhålls- och driftsäkerhetsfrå-
gor. Med bra underhåll får man säker drift. Det är 
därför vi heter som vi gör.
Vi skriver i första hand om svenska företag och

branschmässor, men eftersom många av våra
större företag är verksamma på den globala
marknaden blickar vi också utanför
landets gränser.
Den tekniska utvecklingen går snabbt nu. Hela

tiden lanseras nya sensorer, förbättrade versioner
av befintliga underhållssystem och ibland
helt nya system.
Det experimenteras flitigt med drönare. De

testas för inspektioner av vindkraftverk, inre

Mässor vi bevakar
Ytskydd                                     31 januari - 1 februari
Elmia Subcontractor                 14-16 november
Underhållsdagarna                   15 - 16 november

Nativeannonsering
Nativeannonsering är sponsrad text på webben som 
är annonsmärkt. Innehållet utformas så att använda-
ren 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.


