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Samhället digitaliseras men trycksaken får nytt värde.

”Många digitala företag har insett att en tryckt publikation har ett
stort varumärkesvärde och betyder mycket för trovärdigheten”
Maria Rasmusson, Lektor i pedagogik.

Magasinet ger trovärdighet till det digitala
Svensk Verkstad Magasin har länge varit ett
välkänt varumärke i svensk tillverkningsindustri.
Vår framgångsrika digitala satsning har nu även
gjort att det tryckta magasinet ökat i popularitet.
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Detta stärker Svensk Verkstads varumärke vilket
ger dig som annonsör en starkare plattform för dina
nyheter och annonsering.

Svensk

Svensk Verksta

Vårt välrenommerade magasin skapar en extra
trovärdighet till våra digitala media med nyhetsbrev
och nyhetswebb.
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80 000 sidvisningar i månaden
24 000 unika besökare i månaden
17 000 abonnenter av nyhetsbrevet
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Det bästa av två världar
Svensk Verkstad kombinerar det bästa av två
världar – det snabba och direktkommunicerande digi
tala nyhetsbrevet och nyhetswebben med dagens ny
heter och produktnyheter samt det tryckta magasinet
med djupa reportage, intervjuer och industrimässor.

Målgrupper
Svensk Verkstad webb och nyhetsbrev har en stor
läsarkrets med fokus på tillverkande företag och under
leverantörer inom industrin. Det är den grupp företag
som investerar mest i maskiner, verktyg och produkter.
Du når företag inom; Aerospace, Automotive, Elektro
nik, Energi, Försvar, Industrimaskiner, Konsumentvaror,
Marin, Process, Skog & Papper, Transport, Tunga fordon,
Verkstad, Vitvaror.
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Nyheter och reportage från Sveriges
tillverkningsindustri

Svensk Verkstad är en komplett kanal för våra
kunders kommunikation mot svensk tillverknings
industri. Det unika samarbetet med industrinätver
ket Qimtek gör att vi samtidigt kommunicerar våra
kunders budskap via ytterligare en stark kanal.

Svensk
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Komplett kanal för dina nyheter
Med ett starkt magasin och en stark digital platt
form skapar vi den trovärdighet och spridning av
nyheter, produktnyheter och reportage som idag
eftersöks.

www.svenskverkstad.se

Succé på Elmia
AMB siktar på rekord
Siemens framtidsfabrik

ge för hållbarhet

Johan Söderström leder ABB Sveri
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Boka ett rabattpaket eller skräddarsy din annonsering efter behov.
Kontakta oss på 08-753 48 00 eller via e-post info@svenskverkstad.se

Svensk Verkstad Webb
svenskverkstad.se
Sidbanner 180x200px
Sponsorbanner 250x250px
Mittbanner 468x240px
Toppbanner 980x120px

Rabattpaket 12 månader
Första sidan
2.000 kr/mån
3.300 kr/mån
3.900 kr/mån
8.800 kr/mån

Svensk Verkstad Nyhetsbrev

Ett införande
Sidannons 180x200px
Mittannons 468x240px
Toppannons 600x60-90px

2.200 kr
3.000 kr
5.300 kr

Följande sidor
1.000 kr/mån
1.150 kr/mån
1.950 kr/mån
4.400 kr/mån

Svensk Verkstad Play
Webb och nyhetsbrev
från 5.500 kr

Priserna gäller för 2017. Svensk Verkstads printannonsörer och Qimteks medlemmar ges 30%
rabatt på all digital annonsering, gäller dock ej redan rabatterade paket. Banners på hemsidan
kan vara animerade gif. eller flash. Banners i nyhetsbrevet ska vara statiska jpg. eller gif.
Om du behöver hjälp med produktion av din banner så hjälper vi dig med det.

Johan Sköldberg
Mediachef
08-753 48 06
johan.skoldberg
@svenskverkstad.se

Charlotta Hörnqvist
Webbredaktör
08-753 48 07
charlotta.hornqvist
@svenskverkstad.se

Matthias Dierauer
Annonsförsäljning
08-753 48 03
matthias.dierauer
@svenskverkstad.se

Bas

18.000 kr/år
Banner på svenskverkstad.se
• 6 mån sidbanner första och nyhetssidor
• 6 mån sidbanner övriga sidor
Annonser i Nyhetsbrevet
• 12 sidannonser

Medium

24.000 kr/år
Banner på svenskverkstad.se
• 6 mån mittbanner först och nyhetssidor
• 6 mån sidbanner övriga sidor
Annonser i Nyhetsbrevet
• 12 sidannonser

Premium

36.000 kr/år
Banner på svenskverkstad.se
• 6 mån mittbanner första och nyhetssidor
• 6 mån mittbanner övriga sidor
Annonser i Nyhetsbrevet
• 12 mittannonser

Premium
Guld

55.000 kr/år
Banner på svenskverkstad.se
• 6 mån toppbanner första och nyhetssidor
• 6 mån toppbanner övriga sidor
Annonser i Nyhetsbrevet
• 12 toppannonser

Mikael Harrison
Chefredaktör
070-651 86 08
mikael.harrison
@svenskverkstad.se

www.svenskverkstad.se

