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Nå alla i branschen med en annons



I Fjärrvärmetidningen, som är den viktigaste tidningen i fjärrvärmebranschen, når du  
99 procent av alla beslutsfattare, teknisk och administrativ personal inom fjärrvärme,
fjärrkyla och kraftvärmeverk. Syns ni kontinuerligt här blir ert företag, varumärke och
produkter med tiden ett begrepp i branschen. Du når också leverantörer, installatörer
och konsulter inom svensk fjärrvärmeindustri. En annons i Fjärrvärmetidningen syns
också i den digitala versionen på www.svenskfjarrvarme.se.
    
Behöver ni rekrytera kompetent personal så kan ni med fördel platsannonsera i 
Fjärrvärmetidningen.

Kontakta oss så kan vi tillsammans diskutera fram en lösning som ger resultat för er
marknadsföring mot branschen.

ANN-SOFIE BORGLUND                      NILS-ERIK WICKMAN
Chefredaktör                                                              Mediasäljare

Annonsera i Fjärrvärmetidningen
och nå de främsta beslutsfattarna 

Stor läsarundersökning av SKOP:
◾ 62% av våra läsare läser alltid eller ibland annonserna.
◾ 53% anser att de får viktig och värdefull information genom annonserna.
◾ 13% har tagit kontakt med ett företag efter ha sett en annons och 11% har sparat annonsen för framtida behov.
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Utgivningsplan 2017
Nummer | tema                                                      Annonsstopp                     Materialdag                         Utgivning

1       |    Distribution                                    9 januari                         10 januari                         25 januari
2       |    IT                                                       20 februari                     27 februari                       15 mars
3       |    Fjärrkyla                                          3 april                             10 april                             26 april
4/5   |    Produktion                                      17 maj                            26 maj                               9 juni
6       |    Forskning & innovation               17 augusti                      28 augusti                        13 september
7       |    Bränsle & tillförsel                        29 september               9 oktober                          25 oktober
8       |    Kompetens                                      10 november                 20 november                   6 december

Åttondelssida:
5 028 kronor

Kvartssida:
6 984 kronor

Halvsida, liggande:
11 664 kronor

Halvsida, stående:
11 664 kronor

Helsida 19 992 kronor

Särskild placering
Baksida 24 000 kronor
Omslag 2, 3 och första 
högersida 21 984 kronor

Uppslag 34 008 kronor

Satsyta:
198x250 mm

Utfallande:
220x285 mm

plus 5 mm utfallSatsyta:
198x123 mmSatsyta:

198x59,5 mm

Satsyta:
97x250 
mm

Satsyta:
97x123 
mm

Satsyta:
46,5x123 mm

Satsyta:
97x59,5 
mm

Annonspriser
Vilket format ska du välja för att synas bäst? Visst blir exponeringen mycket bra på baksidan, ett upp-
slag eller en helsida. En bilaga kan också vara en lösning där du kan breda ut dig som du vill. Men vi 
har även många andra format. 
   Tidningens upplaga är 3300 exemplar (TS-upplaga 2600) och du når nära 100 procent av alla besluts-
fattare i branschen. 
   Vi ger dig möjligheterna – innehållet bestämmer du själv.

Annonsförsäljning
Intresserad av annonsera i Fjärrvärmetidningen?
Kontakta Nils-Erik Wickman på Ad 4 you media AB, telefon 08–556 960 13, 
e-post n.wickman@ad4you.se, hemsida www.ad4you.se.

Teknisk information
Tidningsformat: 220x285 mm.
Satsyta: 198x250 mm.
Tryckförfarande: Arkoffset.
Rastertäthet: 150 linjer/tum (300 dpi).
Annonsoriginal: Vi ser helst annonserna som tryckoptimerade pdf-filer, via e-post eller filövering s -
tjänster som Sprend eller Webtransfer.
Materialadress: REDSkapet, Ståthållaregatan 22, 414 69 Göteborg. 
E-post: ake@redskapet.se. Telefon: 031-711 98 86.
Upplaga: 3300 exemplar. 

Begärd placering
+10 procent 

på annonspriset

Bilaga 20 868 kronor
Exklusive tryck- och 
hanteringskostnad.

Max 45 gram.
(För klistrad, klamrad

och över 45 gram,
begär offert.)

Gördel 21 420 kronor
Exklusive tryck- och 
hanteringskostnad.

   
         
           
                    


