
ANNONSPRISLISTA 2017

DEN LEDANDE 
TIDSKRIFTEN INOM 

SVENSK OCH NORDISK 
GJUTERIINDUSTRI



Gjuteriet är den ledande branschtidningen inom 
svensk och nordisk gjuteriindustri. 

Gjuteriet distribueras inte bara till gjuterierna  
och deras anställda utan även till deras kunder,  
leverantörer och samarbetspartners. Tidningen 
är det självklara forumet för alla med koppling 
till gjuteriindustrin. I tidningen varvas intressanta 
företagsreportage med branschnyheter, omvärlds-
analyser och teknisk fördjupning.

Gjuteriet kommer ut med sex nummer per år. Varje 
nummer distribueras i cirka 3 000 exemplar. 
Tidningen sprids genom betalda prenumerationer 
och genom totaldistribution till medlemmarna 
inom yrkesföreningen Sveriges Gjuteritekniska 
Förening och branschorganisationen Svenska 
Gjuteriföreningen. 

Det gör att tidningen läses både av företagens 
ledning och av deras medarbetare som exempel-
vis produktionstekniker, konstruktörer och  
kvalitetsansvariga.

Gjuteriet skickas också ut till inköpare på  
strategiskt viktiga företag inom svensk industri.
Därmed når tidningen ut till nyckelpersoner inom 
en mängd olika branscher, som exempelvis verk-
stads-, fordons-, telekom- och vindkraftsindustri.

Gjuteriet sprids också i samband med viktiga 
branschaktiviteter under året. Framför allt gäller 
det underleverantörsmässan Elmia Subcontractor. 
Där ställs det extra tjocka mässnumret av 
tidningen ut i egen monterplats, samtidigt som 
den sprids i andra montrar, som till exempel via 
Svenska Gjuteriföreningen.

Om tidningen

Gjuteriet når både 
gjuteriernas ledning 
och deras medarbetare. 
Tidningen sprids också 
till gjuteribranschens 
leverantörer, kunder och 
samarbetspartners.



ANNONSFORMAT

Utgivningsplan & annonsprislista 2017

UTGIVNINGSPLAN

NR     TEMA               SISTA BOKNINGSDAG/MATERIALDAG              UTGIVNINGSDAG      

1

2

3

4

5

6

Automation/digitalisering

Pressgjutning

Miljö/energi

Förädling av gjutgods

Mässnummer

Design/simulering/3D-teknik

1/1 sida 1/1 sida
Utfallande

Julhälsning

1/8 sida

1/2 sida1/2 sida

Uppslag

Uppslag
Utfallande

FREKVENSRABATT

Tre införanden  10 % rabatt 
Sex införanden 25 % rabatt 

ANNONSPRISLISTA 

1/4 sida

27 januari

17 mars

5 maj

21 augusti

6 oktober

17 november

24 februari

13 april

2 juni

15 september

3 november

15 december

PLACERING & STORLEK                             PRIS

Helsida (195 x 265 mm eller 225 x 297 mm + 5mm utfall) 

Helsida, omslag 2

Helsida, omslag 3

Helsida, sidan 4 

Helsida, första annonssida till höger

Helsida, omslag 4 - baksidan (205 x 260 mm)

Uppslag (450 x 297 mm + 5 mm utfall) 

1/2 sida, liggande (195 x 130mm)

1/2 sida, stående (95 x 265 mm)  

1/4 sida (95 x130 mm) 

1/8 sida (95 x 62 mm) 

Andra annonsformat

Julhälsning (80 x 45 mm) 

Bilagor (maxvikt100 gram och inte större än 225 x 297 mm) 

Bilagor av större format och/eller vikt

18 500 kr

21 800 kr

21 800 kr

21 800 kr

21 800 kr

23 000 kr

31 000 kr

11 000 kr

11 000 kr

6 800 kr

4 200 kr

Begär offert

1 800 kr

27 500 kr

Begär offert



UPPLAGA: cirka 3 000.

FORMAT: 225 x 297 mm.

SATSYTA: 195 x 265 mm, utfallande 225 x 297 mm 
+ skärsmån 5 mm runt om. Undantaget omslag 4  
(sista sidan), som har en satsyta på 205 x 260 mm. 

RASTER: 150 linjer/tum.

OMSLAG/INLAGA: MultiOffset 190 g/MultiOffset 90 g.

TRYCK: Strokirk-Landströms AB.

ANNULLERING: Senast en vecka före sista materialdag.

REKLAMATION: Ska för att beaktas göras inom tio dagar 
från utgivningsdagen.

BETALNINGSVILLKOR: 15 dagar netto. 

ANNONSMATERIAL: Inkommande annonsmaterial ska  
levereras digitalt genom en tryckoptimerad PDF-fil (300 dpi).  
Annonsören ansvarar för att digitalt material är korrekt 
levererat inför tryck. Ofullständigt material tilläggsdebiteras. 

Vid flergångsbokning åligger det annonsör att inkomma 
med eventuellt nytt annonsmaterial gällande materialdagar. 
Gjuteriet har ingen skyldighet att påminna om uteblivet 
annonsmaterial. I de fall materialet uteblir men ingen 
avbokning har skett faktureras annonsören enligt 
bokningsbekräftelse.

Gjuteriet förbehåller sig rätten att avböja olämplig  
annons eller bilaga.

UTGIVARE
AB Gjuteriinformation i Jönköping 

c/o PwC

Box 2043

550 02 JÖNKÖPING

REDAKTION
Swerea SWECAST 

Box 2033

550 02 Jönköping

www.swerea.se/swecast

Kontaktperson:

Fredrik Lind

036 - 30 12 17 

fredrik.lind@swerea.se

ANNONSBOKNING
Ad 4 you media AB, 

Krukmakargatan 22, 

118 51 STOCKHOLM 

08 - 556 960 10 

Fax: 08 - 556 960 19 

www.ad4you.se

Kontaktperson:
Nils-Erik Wickman

08 - 556 960 13

n.wickman@ad4you.se

ANNONSMATERIAL
Skickas till:

gjuteriet@swerea.se

UTGIVNINGSDAGAR 2017
24/2, 13/4, 2/6, 15/9, 3/11, 15/12

PRENUMERATION
495 kr, exkl. moms (helår)

Prenumerationer till utlandet, 725 

kr (helår)

Kontaktperson: 
Anna Mattsson

010- 21 29 310

anna.mattsson@se.pwc.com

Fakta


