ANNONSPRISLISTA 2016

• Stålbyggnadsprojekt
• Projekteringshjälpmedel
• Tillverkning och montage
• Sammanfogning
• 3D och IT-stöd
• Rostskydd och ytbehandling
• Material och komponenter

Fyra nummer per år!
Ges ut i hela Norden!

Nu
10 000 ex!

Nordens stora Stålbyggnadstidning!
Tidningen Stålbyggnad är sedan flera år en viktig inspirations- och kunskapsförmedlare om stål som byggnadsmaterial. Tidningen når ut till en bred krets
inom byggsektorns olika grenar och ger på så sätt stor uppmärksamhet åt stålet
som byggmaterial hos beställare, arkitekter, konstruktörer och byggentreprenörer. Tidningen är också mycket uppskattad bland branschens egna företag
som en viktig kanal att föra ut sitt budskap, sin kompetens och sina produkter.

TIDNINGEN STÅLBYGGNADS LÄSARE
Undervisning

Övrigt
5%

Byggentreprenörer

Beställare,
kommuner

3%

Konstruktörer

20%

12%

15%

19%

Stålintressenter
(stålbyggare,
grossister,
materialtillverkare mm)

26%
Arkitekter

Tidningen Stålbyggnad har sin huvudsakliga utgivning i Sverige där den finns
på de flesta konstruktions- och arkitektkontor samt hos stålbyggare, beställare
m. fl. Därigenom når tidningen ut till ett mycket stort antal läsare. Upplagan
ökar ständigt från nummer till nummer. Tidningen Stålbyggnad har även ett
stort antal läsare över hela Norden och speciellt många i Norge då SBI sedan
ett par år tillbaka har ett samarbete med Norsk Stålforbund som sprider tidningen till konsulter, arkitekter, entreprenörer och beställare. Att annonsera i
tidningen Nyheter om Stålbyggnad gör att ditt företag syns på hela den nor
diska stålbyggnadsmarknaden.
Nyheter om Stålbyggnad kommer även under 2016 att ges ut i fyra fullmatade
nummer. Innehållet är en blandning av inspirerande projektbeskrivningar från
stålbyggnadsprojekt runt om i världen, och lärorika artiklar om material, metoder och hjälpmedel m m för ett effektivare stålbyggande.

UTGIVNINGSPLAN 2016
Nr
1
2
3
4

Sista bokningsdag
12/2
15/4
2/9
4/11

Materialdag
19/2
22/4
9/9
11/11

Utgivningsdag
14/3
23/5
3/10
5/12

Nummer tre specialdistribueras på Stålbyggnadsdagen och på Norsk Ståldag.
Ytterligare specialdistribution vid speciella tillfällen kan tillkomma under året.

Annonsera i STÅLBYGGNAD 2016
Undervisning

5%
Byggentreprenörer

Beställare,
kommuner

ANNONSMATERIAL

Övrigt
3%

Konstruktörer

20%

12%

15%

19%

Stålintressenter
(stålbyggare,
grossister,
materialtillverkare mm)

26%
Arkitekter

Nyheter om Stålbyggnads läsare är alla som på ett eller annat sätt
är aktiva inom stålbyggandet, exempelvis Konstruktörer, Arkitekter, Stålproducenter, Byggherrar, Beställare, Entreprenörer, Verkstäder, Grossister
med flera. Upplagan är nu 10 000 ex, därmed ca 14 000 läsare!
ANNONSPRISER
Format i mm			
1/1-sida
1/2-sida
alt.
1/4-sida
alt.
Uppslag

185 x 270
185 x 130
90 x 270
90 x 130
185 x 62
400 x 270

Medlemspris

19.500:–

14.600:-

12.600:–

9.400:-

8.400:–
31.400:–

6.300:25.100:-

26.100:–
24.800:–
32.500:–
25.900:–
25.600:–
25.500:–
25.400:–

19.600:18.600:24.400:19.400:19.200:19.100:19.000:-

Förmånsplaceringar
2:a omslagssida		
3:e omslagssida		
4:e omslagssida		
Mot Ledaren		
1:a tidig högersida		
2:a tidig högersida		
3:e tidig högersida		

För att uppnå bästa tänkbara uppmärksamhet för era annonser placeras
de alltid mot eller tillsammans med redaktionell text, aldrig hela annonssidor mot varandra.
För harmonisk balans och bästa möjliga uppmärksamhetsvärde tillämpar
vi maximerat antal annonssidor i tidningen.
Företag som är medlemmar i Stiftelsen Svensk
Stålbyggnadsforskning erhåller 25% medlemsrabatt.
Vid samtidig bokning av annons i två nummer erhålles 5% rabatt och i fyra nummer 10%.
Vi tar emot bilagor för inbladning, begär offert.
Moms tillkommer på ovanstående priser.

Digitalt annonsmaterial i form av:
I första hand högupplöst pdf, med högupplöst data och inbäddade typsnitt.
Helst PDF X1a 2001.
TIFF-filer går bra och EPS-filer om
typsnitt och bilder är inbäddade.
Vi tar även emot öppna dokument,
men bifoga då alla bilder, loggor och
typsnitt.
Vi tar inte emot dokument från
CorelDraw, Works, Powerpoint och
Publisher!
Kontrollera att bilderna är högupplösta
(300 dpi) och sparade som CMYK.
Fråga gärna efter vår ICC-profil.
Dokumentet skickas via e-mail, Web,
FTP eller på CD. För adresser kontakta
annonsavdelningen.
Eventuella kostnader som uppkommer
p.g.a. ofullständigt annonsmaterial,
debiteras extra.
Kompletterande information,
kontakta annonsavdelningen.
ANNONSAVDELNING
Tidningen Stålbyggnad
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