VÄRMEPUMPAR

VATTENSÄKRA INSTALLATIONER
KONSULTGUIDE VVS

HÅLLBAR RENOVERING

VENTILATION

INNOVATIV KYLTEKNIK

KÖK

ENERGISMART VÄRME

ENERGISMARTA FASTIGHETER

BADRUMSRENOVERING

Annonsprislista 2020

»

BRANSCHLEDANDE
SMARTA VVS-PRODUKTER

inom värme, ventilation, sanitet,
VA, miljö, energi, kyla och isolering.

Priser och format 2020
Uppslag
400 x 270 mm
utfallande =
420 x 297 mm
+ 5 mm runt om

2

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

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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55 900:–

i text

37 800:–

efter text

38 300:–

efter text

25 600:–

platsforum

26 600:–

1/4-sida

90 x 270
mm

90 x 130
mm

utfallande
=
100 x 297
mm
+ 5 mm
runt om

1/2-sida
185 x 130 mm
utfallande =
210 x 148 mm
+ 5 mm runt om
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1/4-sida

1/8-sida

185 x 64 mm

90 x 64 mm
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i text

20 900:–

i text

i text

7 700:–

efter text

15 000:–

efter text

9 000:–

efter text

6 200:–

platsforum

16 100:–

platsforum

9 400:–

platsforum

6 800:–

Bilagor inkl porto, hantering och ev inbindning:

12 400:–

Omslagssidor inklusive 4-färg:
2:a

(210 x 297 mm + 5 mm runt om)

40 000:–

40 100:–

3:e

(210 x 297 mm + 5 mm runt om)

39 000:–

45 100:–

4:e

(max vikt 30 gram)

37 100:–

4 sidor

(max vikt 30 gram)

6 sidor

(max vikt 40 gram)

8 sidor

(max vikt 50 gram)

47 200:–

2 sidor

3

i text

1/2-sida

2

VVS-FORUM 20

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: Forssa Print Sitomo, Att: Stina Sippel,
Viksbergintie 2–4, 30100 Forssa, Finland.
Kontaktperson: Pia Mäkelä, tfn +358 10 230 83 32.
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 kontrollexemplar 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.

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

(210 x 260 mm + 5 mm runt om)
48 900:–
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 %
5 införanden –10 %

10 införanden –15 %
fler än 10 införanden –20 %

Digitalt material levereras
via en Dropbox-länk på
www.vvsforum.se/lamna-in-material/.

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
K 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.

Utgivningsschema 2020
NR UTGIVNINGSDAG

VECKA

(Utgivningsdagarna är ungefärliga.)

M ATERIALDAG

TEMA

1

23 januari

4

8 januari

Konsultguide VVS.

2

20 februari

8

5 februari

Energismarta fastigheter.

3

19 mars

12

4 mars

Smarta VVS-produkter.

4

23 april

17

8 april

Hållbar renovering. (Delas ut på Nordbygg 21–24 april.)

5

22 maj

21

6 maj

Innovativ kylteknik.

6

18 juni

25

3 juni

Vattensäkra installationer.

27 augusti

35

12 augusti

Ventilation.

24 september

39

9 september

Energismart värme.

10

22 oktober

43

7 oktober

Badrumsrenovering.

11

19 november

47

4 november

Kök.

12

17 december

51

2 december

Värmepumpar.

7/8
9

TS fackpressupplaga:
21 000 ex/nr 2018
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Medlem i Sveriges Tidskrifter.
ISSN 0346-4644.

Platsannonsera på vvsforum.se för 12.900:–/mån.

Banners på www.vvsforum.se
Gör din kampanj effektivare genom banner-annonsering
på vvsforum.se (cirka 25 000 unika sidvisningar per vecka).
Det förstärker ditt budskap.

nyhetsbrev
VVS-Forums nyhetsbrev går ut en gång
i veckan till cirka 22 000 mottagare.
Panorama

Plats

Desktop

Mobil

Pris/mån

Panorama

980x120 pixlar

320x50 pixlar

31 300:–

Center

680x120 pixlar

320x50 pixlar

16 300:–

Höger

250x120 pixlar

250x120 pixlar

14 300:–

800x120 pixlar
800x240 pixlar
Center

Höger

530x120 pixlar

210x120

530x240 pixlar

210x240

530x360 pixlar

210x360

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

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

Desktop Panorama
980x120 pixlar
980x240 pixlar

OBS! Banner får inte vara animerad.

Desktop Center

Desktop Höger

680x120 pixlar

250x120 pixlar

680x240 pixlar

250x240 pixlar

680x360 pixlar

250x360 pixlar

OBS! Banner får väga max 60 kb.
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Vi har koll på VVS-branschen!
Installationerna blir en allt större del av byggnaderna och teknikutvecklingen är snabb. VVSbranschen har en nyckelroll när framtidens
klimatsmarta samhällen ska byggas för ni i branschen sitter på massor av lösningar.
Vi på VVS-Forum vet att det finns smarta produkter, tjänster och innovativ teknik. Vi vet också
hur vi ska berätta om det för alla våra läsare. Och
andra vet att vi vet allt om VVS. Vi har nämligen
gjort det vi gör i 86 år, vilket ger en viss trovärdighet.

Varje nummer av tidningen når 32 000 läsare,
vår webbsajt har 25 000 unika besökare i veckan
och nyhetsbrevet når 22 000 prenumeranter.
Ta chansen att låta företaget synas hos oss så
når ni alla som kan se till att just era lösningar
blir kända för fler. Det är viktigt att synas i rätt
Forum.

Fredrik Karlsson
chefredaktör

Boka annonser i rätt Forum
Kontakta mig för att boka annonser. Och tveka inte att höra av dig med frågor,
för mer information eller för en skräddarsydd helhetslösning för just ditt företag.
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. Ni syns i samband med redaktionell bevakning av installationsbranschen.
2. Ni får en trovärdig partner som funnits i branschen i 86 år.
3. Ni når brett genom print, webb och nyhetsbrev.
4. Ni når ut till branschens beslutsfattare i alla led.
5. Ni når även grossisternas proffsmarknader och hämtlager.
6. Vi är lyhörda för just ditt företags behov.
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