VVS-FORUM ANNONSPRISLISTA 2018

BRANSCHLEDANDE
inom värme, ventilation, sanitet,
VA, miljö, energi, kyla och isolering
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Annonsprislista
2018
DET RÄCKER MED EN TIDSKRIFT

Priser och format 2018
Notera att tidningen är
limbunden vilket medför
att information som läggs
i mitten av en uppslagsannons försvinner in
i bunten.

Uppslag
400 x 270 mm
utfallande =
420 x 297 mm
+ 5 mm runt om

2

1/1-sida
185 x 270 mm
utfallande =
210 x 297 mm
+ 5 mm runt om

Räkna med cirka 5 mm
åt varje håll från mitten.
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i text

55 800:–

i text

37 700:–

efter text

38 200:–

efter text

25 500:–

platsforum

26 500:–

90 x 270
mm

1/2-sida
utfallande =
210 x 148 mm
+ 5 mm runt om

43 x 130 mm

90 x 130
mm

utfallande
=
100 x 297
mm
+ 5 mm
runt om

185 x 130 mm

1/8-sida

1/4-sida

1/2-sida
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1/8-sida
90 x 64 mm

1/4-sida
185 x 64 mm
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platsforum
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platsforum
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Bilagor inkl porto, hantering och ev inbindning:

Omslagssidor inklusive 4-färg:

2
4
6
8

2:a

(210 x 297 mm + 5 mm runt om)

39 900:–

3:e

(210 x 297 mm + 5 mm runt om)

38 000:–

sidor .............. (max
sidor .............. (max
sidor .............. (max
sidor .............. (max

vikt
vikt
vikt
vikt

30
30
40
50

gram) ............... 36 500:–
gram) ............... 39 500:–
gram) ............... 44 500:–
gram) ............... 46 600:–

Upplaga: 22 000 exemplar.
Lös bilaga: Levereras skurna och falsade till format
200 x 290 mm (nerskuret A4-format).
Inbundna bilagor: Levereras oskurna och falsade
i format 215 x 307 mm. Får ej vara klamrade.
Leveransadress: Punamusta Oy, Jälkikäsittely,
Kosti Aaltosen tie 9, FIN-80140 Joensuu, Finland.
Kontaktperson: Heidi Avellan, tfn +358 50 363 4272.
Märkning: Varje kolli märks tydligt på båda gavlarna med
bilagans och beställarens namn samt tidskriftens namn och
nummer (VVS-Forum nr x/xx), samt antal ex i varje kolli.
Ett kontrollexemplarr ska alltid sändas till VVS-Forums
annonsavdelning.
Information om materialdag kommer med orderbekräftelsen. För mer information kontakta Anne-Marie
Eriksson, 08-762 75 38, anne-marie.eriksson@vvsforum.se.

4:e
(210 x 260 mm + 5 mm runt om)
47 770:–
Omslag 4 bokas årsvis och i alla nummer och är inte avbokningsbar utan bindande. Inga preliminärbokningar gäller för omslag 4.
Bokas senast 1 augusti varje år för nästkommande år.

Rabatter:
3 införanden
5 införanden

–5 %
–10 %

10 införanden
fler än 10 införanden

–15 %
–20 %

Digitalt material:
Annonser ska vara högupplösta separerade PDF- eller
EPS-filer. Storleken på annonsen ska överensstämma med
den bokade ytan (bredd x höjd i mm).
Alla filer ska vara i CMYK utan användande av dekorfärger. Upplösning på bilder ska vara 350 ppi. EPS-filer bör
sparas som Level 1 eller Level 2 med text konverterad till
outlines. PDF-filer ska anpassas för PDF/X1a:2001 standard.
Inställningar för att skapa PDF samt ICC-profiler för
CMYK-anpassning kan hämtas från www.vvsforum.se.

Annonsbokning: Anne-Marie Eriksson 08-762 75 38, anne-marie.eriksson@vvsforum.se
Digitalt material levereras via en Dropbox-länk på www.vvsforum.se/lamna-in-material/.

Utgivningsschema 2018
Nr

Utgivningsdag

Vecka

(Utgivningsdagarna är ungefärliga.)

Materialdag

1

25 januari

4

10 januari

2

22 februari

8

7 februari

3

22 mars

12

7 mars

4

26 april

17

11 april

5

24 maj

21

9 maj

6

21 juni

25

6 juni

30 augusti

35

15 augusti

27 september

39

12 september

TEMA: Tysta VVS-installationer.

10

25 oktober

43

10 oktober

M ARKNADSÖVERSIKT: Frånluftsvärmepumpar.

11

22 november

47

7 november

TEMA: Våtrum.

12

20 december

51

5 december

7/8
9

Annonsbokning:

M ARKNADSÖVERSIKT: Golvbrunnar.
TEMA: Komfortkyla.
(Delas ut på Nordbygg i Stockholm 10–13 april.)

TEMA: Energismart renovering.

Anne-Marie Eriksson, 08-762 75 38, anne-marie.eriksson@vvsforum.se

TS fackpressupplaga:
21 000 ex/nr 2016.

Medlem i Sveriges Tidskrifter.
ISSN 0346-4644.

Banners på www.vvsforum.se
Gör din kampanj effektivare genom banner-annonsering på
vvsforum.se (cirka 55 000 unika sidvisningar per månad).
Det förstärker ditt budskap.

Banners på
VVS-Forums nyhetsbrev
VVS-Forums nyhetsbrev går ut en gång
i veckan till cirka 20 000 mottagare.
Panorama

Plats

Desktop

Mobil

Pris/mån

Panorama

980x120

320x50

31 000:–

800x120

Center

680x120

320x50

16 000:–

800x240

Höger

250x120

250x120

13 000:–

(Banner kan dela plats med totalt 4 olika annonser.)

Desktop Panorama

Center

Höger

530x120

210x120

530x240

210x240

530x360

210x360

980x120
980x240
Desktop Center

Desktop Höger

680x120

250x120

680x240

250x240

680x360

250x360

Vid annonsering i nyhetsbrevet
kontakta Anne-Marie Eriksson
för mer information och priser,
08-762 75 38,
anne-marie.eriksson@vvsforum.se.

Native-annonsering: Kon
Kontakta
ntakta Anne
n
Anne-Marie
Marie Eriksson 08
08-762
762 75 38,
38 anne-marie.eriksson@vvsforum.se
Platsannonsera på vvsforum.se för 12.500:–/mån.

Det är viktigt att synas i rätt Forum!
VVS-Forums mål är att hålla företag och medarbetare i VVS-branschen välinformerade om
omvärlden och det som har betydelse för företaget. Det kan handla om politik, utbildning,
arbetsmarknad, näringsliv eller teknik. VVSForum är oumbärligt för VVS-branschen, men
berör samtidigt betydligt fler än rörmokare.
Att finnas med i VVS-Forum innebär att du
når samtliga VVS-företag av betydelse, i en
tid som präglas av byggboom, renovering och
energieffektivisering. Det ska byggas drygt
700 000 bostäder fram till 2025, nya nära-nollenergikrav införs 2019 och 2021 samtidigt som det
aldrig varit ett starkare fokus på hållbarhet. Hela
tiden ökar värdet av byggnaders installationer.
Men du når också konkurrenter, fastighetsägare, beställare/byggherrar, konsulter, kommunala tjänstemän, politiker, byggentreprenörer och
andra installatörer. Totalt handlar det om cirka
30 000 läsare av tidningen, närmare 20 000 prenumeranter av VVS-Forums nyhetsbrev som
utkommer varje vecka, cirka 55 000 webbesökare
i månaden samt omkring 6 000 följare av VVSForums sociala medier som Facebook och Twitter.

VVS-Forum satsar på den digitala utvecklingen. Förutom en ambitiös nyhetsbevakning med rörliga bilder på webben har VVSForum lanserat en TV-kanal, VVS-Forum Play.
Premiärsändningen skedde i våras live från årsstämman där VVS Företagen och EIO slogs ihop
till Installatörsföretagen.
Det finns många skäl till att annonsera i VVSForum, inte minst för att varje nummer bjuder
på:
• Nyhetssidor med senaste nytt från bransch,
politik och myndigheter.
• Tekniksidor med de senaste produkterna på
marknaden.
• Näringslivssidorna med nyheter om order, konjunktur, förvärv och konkurser.
VVS-Forum har spridning över hela Sverige
– så ta chansen att synas i rätt Forum!

Anne-Marie Eriksson
annonschef

VVS-Forum når branschens alla led:
installatörer • konsulter • grossister • fabrikanter.
Andra viktiga läsare är: montörer • isoleringsfirmor • kylinstallatörer • ventilationsfirmor
• sprinklerföretag • energirådgivare • VVS-inspektörer • styr- och reglerföretag • VA-företag
• bostads- och fastighetsbolag • fjärrvärmeföretag • drift- och underhållspersonal • byggföretag

Sex goda skäl att profilera ditt företag i VVS-Forum:
1. VVS-Forum når ut till branschens beslutsfattare i alla led.
2. Låg kontaktkostnad.
3. Vi bevakar produktutvecklingen och installationstekniken.
4. Nyheter och trender inom VVS och energi bevakas.
5. Även nyheter inom EU, ekonomi, företagande och näringsliv bevakar vi.
6. Vi finns också på grossisternas proffsmarknader och hämtlager.
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