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Sveriges ledande tidskrift inom  
återvinning och avfallshantering!

Läsvärden
95%  av läsarna tycker att Nyheterna är intressanta eller mycket intressanta

92%  av läsarna tycker att Forskarnytt är intressant eller mycket intressant

90% av läsarna tycker att Recycling är trovärdig som nyhetskälla

85% av läsarna uppmärksammar minst en fjärdedel av annonserna i Recycling

25%  av läsarna har kontaktat en annonsör efter att ha sett en annons i tidningen.  
Ett exemplar av tidningen har ca 3,5 läsare

37%  av läsarna besöker tidningens portal www.recyclingnet.se regelbundet (minst en gång i veckan)

72%  av läsarna uppmärksammar företags-webannonserna på recyclingnet.se

Framtid
73%  av läsarna bedömer att ens egen verksamhet kommer att öka det kommande året.

48%  av läsarna bedömer att branschens utveckling kommer att öka det kommande året.

54%  av läsarna bedömer att ens egna investeringar kommer att öka de närmsta 2 åren

59%  av läsarna kommer att investera 500 tkr eller mer under det närmsta året.

47% av läsarna kommer att investera 1 M kr eller mer.
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Läsarundersökning   
Målgrupp: Recyclings läsare. Genomförd genom Webenkät/Easy Research

Branscher representerade:
Återvinningsanläggning 38%
Avfallsinsamling 17%
Avfallsbehandling  19%
Fastighet     5%
Marksanering 12%
Miljökonsult  10%
Miljöteknik  12%
Maskin/utrustningsleverantör 16%
Annan:   10%

Välkommen till ett nytt år ihop med Sveriges ledande avfalls- och återvinnings-
tidskrift. 2017 kommer vi att göra 7 nummer av tidningen, varav ett digitalt 
nummer. Men Recycling 2017 är mer än bara en tidning, vi gör en mängd event 
också. Recyclingdagen som är väl etablerad efter 14 år, vi kör den nionde upplagan av 
Återvinningsgalan, och naturligtvis också den uppskattade golftävlingen Recycling Cup 
samt vår nystartade höstkonferens, som genomförs första gången i november 2016; 
Recyclingdagen Stockholm. Men också veckonyhetsbrev och dagligen uppdaterade 
nyheter på vår portal: www.recyclingnet.se.

Hjärtligt välkommen till ett fullspäckat år tillsammans med oss på Recycling.

Peter Olofsson 
Chefredaktör Recycling

78%  av läsarna arbetar inom privat verksamhet, 22% i någon form 
av kommunal verksamhet.

60%  av läsarna arbetar i verksamhet med 10 anställda eller mer. 

35% i verksamhet med över 100 anställda.

38%  av läsarna arbetar i verksamhet som omsätter 100 M kr eller 
mer per år.

79%  av läsarna har visst eller avgörande inflytande ang inköp på 
företaget.

64%  av läsarna tycker att Recycling är viktig som info/nyhetskälla i 
sin yrkesroll.

*Intressant eller Mycket intressant
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ingnet.
se

Kontakter

Mediesäljare 
Ingela Engman 
Tel 0325-340 81 
engmanengman@telia.com

Mediechef 
Jerker Evaldsson 
Tel 042-490 19 33 
jerker.evaldsson@mentoronline.se

Affärsområdeschef Industri 
Christel Frost 
Tel 042-490 19 61 
christel.frost@mentoronline.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Peter Olofsson
Tel 042-490 19 31
martin.dyberg@mentoronline.se

Projektledare Event 
Emma Toral 
Tel 08-670 41 95  
emma.toral@mentoronline.se

Projektledare Event 
Erica Martins 
Tel 073-682 53 25  
erica.martins@mentoronline.se



@

Nr Utgivning Materialdag Tema Event vi bevakar

1 24 feb 6 feb Avfall, Återvinning

2 27 mars  6 mars Marksanering, Farligt avfall

3 10 maj 19 april Avfallsinsamling, Fastighetsnära insamling, Ruttplanering                        

4 8 juni 19 maj Matavfall, Sopsystem, Biogas

5 27 sep 6 sept Avfall, Återvinning, Återvinningsmaskiner och Kringutrustning

6 3 nov 13 okt Skrot, Metall och Elektronikåtervinning

7 12 dec 21 nov Byggavfall, Entreprenad

Bilaga 12 dec 21 nov Produktnytt

Utgivningsplan 2017

Uppslag 48 000:-

420 x 297 + 3 mm utfall 

1/1-sida 33 400:-

210 x 297 
+ 3 mm utfall 

173 x 131

85
 x

 2
65

1/2-sida 20 100:-

Omslagssida 2 33 900:-
Omslagssida 3 33 000:-

Omslagssida 4 34 900:-

OBS! Plats för tryck av adress (30 mm)
längst upp på omslagssida 4.

BILAGA
2-sidig 28 100:-    4-sidig 30 100:-
Max 50 g inkl porto och ibladning1/8-sida  5 300:-

85 x 65

E-TIDNING* 

* = Blädderbar e-tidning, mailas ut till ca 27000 mottagare inom Återvinning- avfall samt Entreprenadbranchen. Annons i e-tidningen 
länkas till företagets hemsida.

Format och priser PRINT

1/4-sida 11 600:-

85 x 131

173 x 65

Advertorials
Recycling erbjuder advertorials/redaktionella 
annonser, där du som annonsör har möjlig-
het 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 marknadsav-
delningen.

Annonsering på recyclingnet.se – kombinera webb & nyhetsbrev

29 – 30 mars 2017 Malmö

Årsmöte Örebro 30 – 31 maj

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

Platsannonser
För offert eller bokning kontakta
Jerker Evaldsson
tel 042-490 19 33
jerker.evaldsson@mentoronline.se
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TEKNIK & EKONOMI FÖR  EN BÄTTRE MILJÖ!
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Efterrapport Renare Mark Plaståtervinnare som expanderar

TEMA Avfall & Återvinning

Nyfiken på: Johan Lausing 
tf vd, SÖRAB

Nyfiken på: Jan Fors,  

förbundsdirektör KSRR
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Åtgärder för  

minskat matsvinn

TEMA 

Matavfall
Sopsystem
Biogas

elmia.se/avfall

I samarbete med:

Mötesplatsen för det hållbara samhället.          
Elmia, Jönköping 27–29 sep 2016 

Förregistrera dig och 
skriv ut din entrébiljett!

Använd kod
A101056

Framtidens vinnare 

är återvinnare
Elmia Avfall & Återvinning är den självklara mötesplatsen för alla inom

avfallshantering, renhållning och återvinning. Här möts praktiker, 

visionärer och entreprenörer med ett gemensamt mål – att utbyta 

kunskap för en hållbar framtid.

Elmia Avfall & Återvinning utgör tillsammans med VA-mässan och 

Fjärrvärmemässan mötesplatsen för det hållbara samhället. Här 

träffade 9 000 besökare 400 utställare vid förra genomförandet.

Välkommen till Jönköping 27–29 september!
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Förhandsrapport inför Renare marks vårmöte
Nordisk mötesplats för återvinning av plaster

TEMA 
Marksanering & Farligt Avfall

Nyfiken på: Ann-Christin Bergstedt, vd Nemax

Native annonsering
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.

Nyhet!

atervinningsgalan.se

recyclingcup.se

recyclingdagen.se

recyclingdagen.se

dagen 2016

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 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. 

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)


