
MEDIEINFO 2018

www.skyddosakerhet.se

Skydd & Säkerhet skriver om:

Den senaste utvecklingen 
inom säkerhetsområdet

Bransch- och 
produktnyheter

Resultatet av ny forskning 
och internationella trender

Aktuella säkerhetsfrågor 
för hela marknaden – 
näringsliv, stat, kommun, 
landsting

Personer i 
säkerhetsbranschen
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Utgivningsplan 2018

Branschregister

Format och priser

UTGÅVA UTGIVNING MATERIAL

1 28 mars 13 mars

2 24 maj 2 maj

3 22 oktober 1 oktober

4 10 december 19 november

Teknisk Information

Materialspecifikation finns
att hämta i PDF-format på  
www.skyddosakerhet.se

Materialadress
annons.skyddosakerhet@
nordiskemedier.se

Bilagor
Kontakta mediechef  
Roger Folhammar för info.

Branschregistret presenterar aktuella företag som har produkter 
och tjänster att erbjuda. 

En annonsplats i Branschregistret är mycket effektiv och 
kostnadsoptimal och förstärker ditt varumärke.

Format 34 x 75 mm

1 rubrik .................................................................................. 4 500 kr/år

185 x 123 mm

191 x 61 mm

90 x 123 mm

UPPSLAG ...................... 54 600 kr

Baksida
Omslag 2
Omslag 3

215 x 285 mm 
+ 5 mm utfall

BEGÄRD PLACERING .. 40 200 kr

430 x 285 mm 
+ 5 mm utfall

HALVSIDA  .................... 23 500 kr KVARTSIDA  .................. 17 000 kr

OMSLAG 4: 
Lämna 30 mm vit ”bård” längst upp 
på sidan. Plats för adressering.

215 x 285 mm 
+ 5 mm utfall

HELSIDA........................ 35 600 kr

185 x 59 mm

Bilagor

Kontakta mediechef Leena Starenius 
för uppgifter om format och priser.
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PBATTERIER PBRANSCH ORG. PFOTO/ID SYSTEM PKAMERAÖVERVAKNING PKRISHANTERING

PBEVAKNINGSFÖRETAG PBRANSCHORG. PFOTO/ID SYSTEM PKORT- & NYCKELHÅLLARE PLARMKOMMUNIKATION

PBEVAKNINGSFÖRETAG PBRANSCHORG. PINSTALLATIONER PKRISHANTERING PMÄRK DNA

Du kan alltid lita på

Celltech!

I över 30 år har vi erbjudit 
batterier till praktiskt taget 

hela branschens
nödljusarmaturer och larm.

Hur kan vi hjälpa dig?

www.celltech.se
0456-23456

www.cpgbevakning.se
 031-762 86 00

Vi kan 
publika 
miljöer.

STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

0771-761 900
www.cubsec.se 

På www.brandskyddsforeningen.se 
hittar du information, utbildning, 
litteratur och rådgivning.

Brandskyddsföreningen är en 
medlemsorganisation  som arbetar för 
ett brandsäkrare Sverige.  
Genom information och utbildning 
hjälper vi människor, företag och 
organisationer att ta eget ansvar för 
sitt brandskydd.  

08-588 474 00. 

Brandsäker
kunskap

För mer information

Tel: 0771-773 773 

www.stoldskyddsforeningen.se

KUNSKAP 
SKYDDAR

Vi hjälper dig att 
skapa en tryggare och 
säkrare  arbetsplats.

Telefon 08-744 48 00
info@sakerhetsbranschen.se
www.sakerhetsbranschen.se

En affär med  
våra medlemmar  

är en  
trygg affär!

 � Besökssystem
 � ID-kortsystem
 � ID Online
 � RFID-produkter
 � Plastkort
 � Plastkortsskrivare
 � Tillbehör

 Seriline AB
 Bellmansgatan 30 
 118 47 Stockholm

 010 - 150 75 00    

✉  info@seriline.com
  www.seriline.com

The driving 
force in

network video
www.axis.com

axis_ad_skyddsakerhet_35x75_sv_1101.indd   11/3/2011   3:49:21 PM
www.angeno.se
info@angeno.se

Angeno Business Solutions AB
08-760 93 90

Distributör för

Allt inom plastkort

Alla tillbehör för plastkort och nyckelbrickor.
Kundanpassade eller neutrala.

Telefon 08-619 06 00  
Larmcentral 08-714 87 50

www.posom.se

Ledande medlems- 
organisation inom 

krishantering!

POSOM

Run my security AB 
 Tel +46 (0) 31 78 900 30

info@runmysecurity.com

www.runmysecurity.com

1/10

Mitt larm: Inbrottslarm
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BRANSCHREGISTRET

PMÄSSOR & EVENT PSÄKERHETSKONSULT PSÄKERHETSLEVERANTÖRER PTRANSPORTSÄKERHET PVÄRDESKÅP

PNYCKELHANTERING PPERSONLARM PSÄKERHETSLEVERANTÖRER PUTBILDNINGAR PÖVERFALLSLARM

Branschregistret –  
din kanal till  
säkerhetsbranschens  
leverantörer!

Söker ni en produkt eller tjänst inom säker-
hetsmarknaden? I varje utgåva av Sveriges 
största säkerhetstidning  Skydd&Säkerhet 
publicerar vi en förteckning över leveran-
törer av produkter och tjänster på markna-
den. Med en annons i branschregistret når 
ni 378 00 potentiella köpare under ett år.

Information 
och annonsbokning
Odd Barvefjord
Telefon 08-670 41 05
odd.barvefjord@mentoronline.se

Turn Security from Cost to Asset TM

Kurser & konsultation inom
•	Säkerhetsledning
•	Utredningar
•	Fysisk säkerhet

securitymanager.se
säkerhetsboken.se

®

Annons SOS.indd   1 2011-12-14   13:01:38

by 

0140-38 61 80 
Box 148, S-573 22 
Tranås, Sverige
mailbox@creone.com

Nyckelskåp som ger 
dig total kontroll i din 
nyckelhantering. 

Se hela sortimentet 
på www.creone.se

www.skydd.net

25–27 oktober 
2016

	Integrerade  
 Säkerhetssystem

	Brandlarmssystem

	Inbrottslarmsystem

	Tillträdessystem

	Kameraövervakning

Telefon: 08-602 30 00
sakerhet@bravida.se

www.bravidasakerhet.se

Vi erbjuder företag, myndigheter och 
organisationer i hela Skandinavien 
kund anpassade säkerhetslösningar  
för att trygga tillgångar, verksamhet 
och personal.

Fire & Security

Great Security levererar sä-
kerhetslösningar över hela 
Sverige. Kontakta oss gärna 
i våra butiker, på våra lokala 
kontor eller via vår rikstäck-
ande organisation.

Larm • Lås • Passage- & Kamerasystem

010-33 33 200 www.greatsecurity.se

by 

0140-38 61 80 
Box 148, S-573 22 
Tranås, Sverige
mailbox@creone.com

Skydda, hantera och 
organisera dina 
värdesaker.

Se hela sortimentet 
på www.creone.se

Vi utbildar
ordningsvakter,
skyddsvakter

och självskyddsinstruktör

Cibeka AB
Rådjursstigen 10, 17076 SOLNA

070-3995102

Platsannonser

Textlänk

Webb och nyhetsbrev i 30 dagar
.................................................5 995 kr

För print och banners kontakta  
annonsavdelningen.



Toppbanner 930x180 px ............ 9 000 kr / månad
Hörnbanner 150x300 px ............. 4 750 kr / månad
Sidbanner 150x175 px .................. 1 400 kr / månad
Kampanjbanner 1 480x480 px ... 7 550 kr / månad
Kampanjbanner 2 480x480 px .. 6 000 kr / månad
Gigabanner 1 980x480 px .......... 9 000 kr / månad
Gigabanner 2 980x480 px ......... 6 000 kr / månad

Filtyper
Statisk jpg, max 75 kb
Animerad gif, max 75 kb
Html (zip med hela källmaterialet)
Script

Alla banners ska vara responsiva. 
Animationer ska hålla sig inom 20 sekunder.
Utformning av annonser ingår i priset.

Toppbanner

Kampanj-
banner

1

Toppannons 
vänster

Mitten-
annons 
höger

Nyhetsbrev

Toppannons 
höger

Mittenannons 
vänster

Bottenannons 
vänster

Botten-
annons 
höger

Toppbanner

Toppannons vänster 400x200 px ...2 000 kr / dag
Toppannons höger 400x200 px ......2 000 kr / dag
Mittannons vänster 490x147 px .......1 500 kr / dag
Mittannons höger 310x235 px ..........1 500 kr / dag
Bottenannons vänster 490x147 px.. 1 000 kr / dag
Bottenannons höger 310x235 px .... 1 000 kr / dag

Filtyper
Statisk jpg, gif eller png.

Alla banners ska vara statiska. 
Utformning av annonser ingår i priset.

Kampanj-
banner

1

Hörn-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Artikelsidan

Gigabanner 1

Kampanj-
banner

2

Gigabanner 2

Hörn-
banner

Titelbanner

Kampanj-
banner

2

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Toppbanner 930x180 px ............ 9 000 kr / månad
Hörnbanner 150x300 px ............. 4 750 kr / månad
Sidbanner 150x175 px .................. 1 400 kr / månad
Titelbanner, statisk 200x60 px .. 9 500 kr / månad
Kampanjbanner 1 300x250 px .... 5 750 kr / månad
Kampanjbanner 2 300x250 px .. 4 500 kr / månad

Filtyper
Statisk jpg, max 75 kb
Animerad gif, max 75 kb
Html (zip med hela källmaterialet)
Script

Alla banners ska vara responsiva. 
Animationer ska hålla sig inom 20 sekunder.
Utformning av annonser ingår i priset.

Sid-
banner

Sid-
banner

Sid-
banner

Startsidan

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.

skyddosakerhet.se

Kontakt

Roger Folhammar  
Mediechef
Tel 08-670 41 79
Mobil 073-682 53 09
roger.folhammar@nordiskemedier.se

Medlemsskap
6 800 kr/år
Samtliga annonspriser är 
medlems-priser. Priser för 
icke-medlemmar är det 
dubbla. Kontakta oss för mer 
information.

ANNONSMATERIAL WEBB
Skickas till: annons@nordiskamedier.se



Säkerhetsbranschens största facktidning

Magasinet i framkant
Skydd & Säkerhet Varumärket Skydd & Säkerhet står idag på tre stadiga ben: 
papperstidningen, webben och eventen. Våra starka nätverk och höga ambitioner 
får oss att ständigt jobba mot utveckling – med rätt tempo, ton och djup.

Trovärdigheten är ett nyckelord oavsett plattform. Strävan är att alltid uppfattas 
som både personlig och seriös – samtidigt som bredden i produkten bevaras.

I dialogen med en stor och trogen skara läsare, både i papperstidningen och på 
webben, och engagerade besökare på eventen växer vi och vågar testa nya vägar.

•  Säkerhetschefer och 
säkerhetsansvariga inom 
privata näringslivet, stat, 
kommun och landsting

•  Chefer med övergripande 
lednings- och affärsansvar

Inköpare, planerare och 
verksamhetsansvariga

•  Polismyndigheter

•  Räddningstjänsten

•  Försäkringsbranschen

•  Konsulter

•  Opinionsbildare

•  Försvaret

66 % går in på annonsörens hemsida

56 % är direkt inköpsansvariga

63 % är säkerhetsansvariga på olika nivåer

82 % får tips om produkter/tjänster genom  
  annonser/artiklar

94 % läser alla eller nästan alla nummer 

93 % tycker i hög grad att tidningen är trovärdig

Maya Saksi
chefredaktör

Security Awards delas ut för åttonde gången. Det är 
säkerhetsbranschens största årliga tävling som lyfter fram 
förebilder, goda exempel och initiativ i branschen. Prista-
gare nomineras i olika kategorier. Som partner ’’äger’’ man 
en av kategorierna och deltar i all marknadsföring inför, 
under och efter eventet. Security Awards delas ut hösten 
2018. www.securityawards.se  

VIP Security Group initierades av Skydd & Säkerhet 
för att ge bransch-företag tillfälle till nätverkande och 
affärsnytta i ett unikt forum, Kontakta oss för mer 
information.

Följ Skydd &  
Säkerhet på:

skyddosakerhet.se
e-tidning

Detta är våra läsare: Läsarfakta

Seminarier och Events 2018

Nordiske Medier Stockholm AB | Box 72001, SE-181 72 Lidingö 
Tel +46 (0)8-670 41 00 | Fax +46 (0)8-661 64 55 | Org.nr 556259-1197


