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Annonsformat & priser 2022 

30 500 kr
Satsyta: 204x302 mm
Utfallande: 240x340 mm
+ 3 mm utfall

49 000 kr
480x340 mm
+ 3 mm utfall

17 500 kr 
Satsyta: 204x148 mm
Utfallande: 240x168 mm
+ 3 mm utfall

17 500 kr
Satsyta: 100x302 mm
Utfallande: 118x340 mm
+ 3 mm utfall
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1/2

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

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

ANNULLERING Avbokning av beställd 
annons måste för att godkännas vara Leverans
tidningen Entreprenad tillhanda senast 30 dagar 
före distributions dag och för bilagor senast 
60 dagar före  distributionsdag.

 Premiumplacering 
Toppstripe, första sidan ...5 500 kr
Exklusiv stripe, första sidan
240x45 + 3 mm utfall ..........11 800 kr
Helsida, sid 2 ...................34 500 kr
1/4 liggande sid 4 .............10 800 kr
1/4 liggande sid 5 ............ 10 800 kr
Helsida, sid 7 ................... 31 500 kr
Helsida, sista insida ..... 31 500 kr
240x309, baksida ..........38 000 kr

Bilagor / ibladningar
Distrubition av bilagor i tidningen 
offereras. Möjlighet att editionera  
geo grafiskt.

PRINT

5 700 kr
Liggande:
Satsyta: 100x72 mm
Stående:
Satsyta: 47x148 mm
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HelsidaUppslag

4 050 kr
Liggande: 204x72 mm
Stående: 100x148 mm

37x46 mm

ANNONSMATERIAL (endast print) 
Peter Hall, Exakta Creative
Telefon 040694 24 07 • annons.entreprenad@nordiskemedier.se

ANNONSMATERIAL Tryckoptimerad PDF (färgbilder och färger i dokumentet ska vara 
sparade i cmyk). Typsnitt och bilder ska vara bifogade/inbäddade. Använd endast Postscript 
eller OpenTypetypsnitt. Om merarbete tillkommer debiteras detta kunden med 950 kr/tim. 

BILDER Bildupplösning 300 dpi • Färgmättnad 300%
ICC-profilen finns att hämta på:entreprenad.com

TRYCK OCH FORMAT Tryck Ark-offset 4-färg (cmyk) 
Format 240x340 mm Satsyta 204x302 mm • Klammerhäftad

Materialspecifikation – Print

Leverantörer  
& Entreprenörer MaskinMarknaden 

Priser

Helår ...10 400 kr

Halvår ....6 400 kr

(9 nr våren) 
(9 nr hösten)

 8 100 kr 
Satsyta: 204x148 mm
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8 100 kr
Satsyta: 100x302 mm
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16 000 kr
Satsyta: 204x302 mm

Helsida

1/4

1/4

2 025 kr
Liggande: 100x72 mm
Stående: 47x148 mm

1/8
1/8

Rubrik/registerannonsering

annonsering för köp och sälj av
begagnade maskiner & uthyrning

Leveranstidningen Entreprenad
är entreprenadbranschens själv
klara nyhetskanal. Huvudsakligen 
består läsekretsen av mark och 
anläggningsentreprenörer som 
arbetar med entreprenad 
maskiner, anläggning/bygg, 
grävning, markarbeten, mark
transport, rivning, återvinning, 
gruvor och bergtäkter.
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10 800 kr
Liggande:
Satsyta: 204x72 mm

 9 800 kr
Stående: 100x148 mm

1/4



Annonsmärkt artikel i print och på webb
(kontakta annonssäljare för mer info och offert, se nästa sida).

Nativeannonsering och advertorials

når cirka 33 000 mottagare  
i entreprenadbranschen varje dag mån
fre. En annons är ett mycket effektivt och 
prisvärt sätt att nå ut med rätt budskap 
till kunder.  
För maximal effekt  
kombinera annons  
i tidning, webb och  
nyhetsbrev.

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

DIGITALTentreprenad.com
Nyhetsbrevet

33 000 
mottagare/

utskick
Priser
Billboard, 980x540px
25 500 kr/månad. Artikelsidan
23 000 kr/månad. Startsidan

Sticky Banner, 240x400px
Visas endast på desktop
8 000 kr/månad. 
Artikelsidan, startsidan

Hörnbanner, 200x300px 
Visas endast på desktop
6 500 kr/månad. 
Artikelsidan, startsidan

Sidbanner, 200x175px 
Visas endast på desktop
2 000 kr/månad.
Artikelsidan, startsidan

Kampanjbanner 1, 300x250px
9 500  kr/månad. Artikelsidan 
7 750 kr/månad. Startsidan 
 
Kampanjbanner 2, 300x250px
7 000 kr/månad. Artikelsidan 
6 000 kr/månad. Startsidan 
 
Titelbanner, 300x60px
13 000 kr/månad. Statisk banner
Artikelsidan

Artikelbanner, 660x200px
13 000 kr/månad.
Artikelsidan

■ Dagliga branschnyheter via mail samt möjlighet att kommentera artiklarna
■ Företagsprofil på portalen med alla uppgifter om er. Naturligtvis är ni sökbar  
 både på portalen och Google samt övriga sökmotorer.
■ Försäljning och presentation av era maskiner, produkter och kompetenser
■ Publicera egna nyheter direkt till din målgrupp på portalen och i nyhetsbrevet  
 under ”Nyheter från våra medlemmar”.
■ Sätt in jobbannonser
■ Presentera mässor och kurser där ditt företag deltar
■ Ökad synlighet online genom en komplett företagsprofil,
  länk till er hemsida m m.

Pris 11 800 kr/år

Medlemskap

OBS! Annonsmaterial till hemsida 
och nyhetsbrev mejlas till:

annons@nordiskemedier.se

27 000
sidvisningar/

vecka

14 000 
veckounika 
besökare

Nyhetsbrev, priser
för medlemmar/dag

Nyhetsbrevet går ut 1 ggr/dag.

*Streamer 820x28 px ............7 500 kr
Fullsize 820x200 px .............9 000 kr
Toppannons 400x200 px ...  5 000 kr
Mittenannons 400x200 px  2 000 kr
Bottenannons 400x200 px   2 000 kr

Filtyper
Endast statiska – jpg, gif eller png. 
Max 50 kb. Utformning av annonser ingår  
i priset (ett korrektur, därefter 1 000 kr 
per påbörjad timme).

* Pris per vecka

Toppannons
vänster

Mittenannons
vänster

Bottenannons
vänster

Mittenannons
höger

Bottenannons
höger

Toppannons
höger

Toppannons – full size

Streamer

Startsida

Artikelsida

Hörn- 
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banner
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banner

Billboard

Kampanj- 
banner 2

Kampanj- 
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Hörn- 
banner

Sid- 
banner

Kampanj- 
banner 1

Kampanj- 
banner 2

Sticky 
banner

Billboard

Artikelbanner

Titelbanner

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 
sticky,  hörn och sidbanners.



1 3 februari 20 januari

2 3 mars 17 februari

3 24 mars 10 mars

4 7 april 24 mars

5 28 april 12 april

6 12 maj 28 april

7 30 maj 13 maj

8 23 juni 9 juni

9 25 augusti 11 augusti

10 8 september 25 augusti

11 22 september 8 september

12 6 oktober 22 september

13 20 oktober 6 oktober

14 10 november 27 oktober

15 24 november 10 november

16 15 december 1 december

Jonas Jonsson
Mediechef
+46 7 368 253 85
jonas.jonsson@nordiskemedier.se

Dennis Ivarsson
Key Account Manager
+46 7 368 253 95
dennis.ivarsson@nordiskemedier.se

Kontakta våra annonssäljare för
mer info, offerter och bokningar

Utgivningsplan 2022

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 paketpris 
för platsannonsering på webb, nyhetsbrev och i print.

PLATSANNONS GULD 
Webb+nyhetsbrev+tidning. Halvsida liggande, 
satsyta: 204x148 mm
13 995 kr

PLATSANNONS SILVER
Webb+nyhetsbrev+tidning. Kvartsida stående, 
satsyta: 100x148 mm
7 995 kr

Platsannonsering

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.

70%

80%

93%

85%

90%

5 skäl att annonseraMATERIALUTGIVNINGNR

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.

av våra läsare hittar oftast intressant infor-
mation bland våra annonser

av läsarna tycker tidningen är bra 
eller mycket bra.

85% av våra läsare tycker att tidningen 
är ett bra eller riktigt bra branschmedium

Mässnummer

Mässnummer

Nordiske Medier Stockholm AB – ett företag inom Nordiske Medier AB
Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna.  |  Tel +46 (0)8 670 41 00


