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Fastighetsautomation
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Bra.
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Bäst22för
läsare och annonsörer - vi utökar!
Under mina år som chefredaktör för Energi & Miljö har jag märkt att läsare och annonsörer kräver mer. Mer i form av initierade
artiklar. Och mer annonsutrymme. Det mest logiska för oss har då varit att tänka på att utöka med ytterligare en utgåva. Nu gör
vi verklighet av den tanken: under 2020 producerar vi 10 utgåvor. Samtidigt skapar vi ett nytt tema i den nya utgåvan, nämligen
tema sjukhus.
Så, också detta nittioförsta år fortsätter vi med våra uppskattade teman i tidningen. Naturligtvis satsar vi på våra paradgrenar
sanitet, ventilation, värme och kyla. Vi inleder året med tema fastighetsautomation. Kulturhus, energieﬀektivisering och skolor var populära teman 2019, och artiklar inom dessa områden går vi vidare
med i år. Jag vill passa på att också slå ett slag för nr 3-4 med tema framtidens byggnader. Det kommer att bli en intensiv tidning; det är den utgåva som kommer att delas ut på Nordbygg 2020.
Det här sammantaget gör naturligtvis att det �inns all anledning att annonsera i tidningen under
2020. Vi kan fortfarande skryta med att vara den ledande tekniktidningen inom vvs, energi och
inomhusmiljö. Tidningen har funnits sedan 1929, och det är Energi- och Miljötekniska Föreningens medlemmar som är grunden för vår läsekrets. Bland läsarna hittar du tekniska experter
och beslutsfattare inom installationsbranschen; vvs-konsulter, entreprenörer, fabrikanter,
leverantörer, fastighetsägare och drifttekniker. Många är beställare eller har inköpsansvar.
Studenter läser också tidningen. Du når alla dessa läsare av Energi & Miljö i �lera
kanaler: webb, sociala medier, nyhetsbrev och papperstidning.
Så, vill du stärka din närvaro i branschen? Få ut mesta möjliga genom Energi &
Miljö? Kontakta då Fredrik Eckerström – han hjälper dig till en bra aﬀär!
Peter Olofsson
Chefredaktör
peter.olofsson@energi-miljo.se

Annonspriser 2020
1/1-sida
185x270 mm
1/1-sida Utfallande
210x297 mm
+ 3 mm utfall
4-färg 28 700:-

1/2-sida
185x130 mm
4-färg 17 800:-

Uppslag 400x270 mm
4-färg 41 900:Uppslag utfallande
420x297 mm + 3 mm utfall

Omslag 4
185x240 mm
4-färg 40 200:-

1/2-sida
90x270 mm
4-färg 17 800:-

Uppslag 1/2-sida 400x130 mm
4-färg 31 300:Utfallande 420x144 mm +
3 mm utfall

Omslag 2
185x270 mm
Omslag 2 Utfallande
210x297 mm + 3 mm utfall
4-färg 35 875:Omslag 3 31 500:-

1/4-sida
90x130 mm
4-färg 11 000:-

1/4-sida
185x64 mm
4-färg 11 000:-

Uppslag 1/4-sida 400x64 mm
4-färg 21 200:Utfallande 420x71 mm +
3 mm utfall

Sid 4
185x270 mm
Sid 4 Utfallande
210x297 mm
+ 3 mm utfall
4-färg 33 000:-

Platsannonser & Eftertext

1/1-sida
185x270 mm
4-färg 20 400-

1/2-sida
185x130 mm
4-färg 12 900:-

Tillägg
Bestämd placering tillägg 15%.
Reproarbeten debiteras extra.
Sent inkommet material kan i vissa fall
innebära tilläggsavgifter från tryckeriet

1/2-sida
90x270 mm
4-färg 12 900:-

1/4-sida
90x130 mm
4-färg 8 300:-

1/4-sida
185x64 mm
4-färg 8 300:-

Rabatter
Frekvensrabatt vid samtidig beställning
av:
3 införanden 10%
5 införanden 15%
9 införanden 25%

Upplaga
8 500 exemplar

Lösa bilagor
2-sidig
max 30 gram

22 900

Lös bilaga levereras falsad
maxformat 205 x 292 mm.

4-sidig
max 30 gram

26 500

6-sidig
max 50 gram

30 700

Leveransadressen och mer
information kommer med din
orderbekräftelse.

8-sidig
max 50 gram

33 800

Övriga bilagor, begär offert.

Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm
Telefon: 070-266 43 40
www.energi-miljo.se

Materialspeci�ikation

2020

Genom regelbunden annonsering i Energi & Miljö når du bland andra VVS-konsulterna, som är det
föreskrivande ledet i vår bransch. Också leverantörer och entreprenörer läser tidningen med intresse.
Våra läsare har en påverkande och beslutsfattande roll i de projekt som de till vardags jobbar med.
I deras yrkesroll ingår det att vara uppdaterade och pålästa om det senaste kring tekniska lösningar och
system. Energi- och Miljötekniska Föreningen är deras förening och Energi & Miljö är den givna kanalen
för att nå dem.
Printmaterial
Annonser ska vara CMYK-separerade och högupplösta (300 dpi) PDF-�iler. Annonser levererade på
annat sätt kommer att debiteras för det extraarbete som eventuellt tillkommer. Korrekta ICC-pro�iler
och inställningar för Destiller samt InDesign �inns att hämta på www.informa.se. Logotyper bör för
bästa resultat vara vektoriserade.
Tryckeri & Repro
V-tab Vimmerby, Älåkragatan 4-6, 598 40 Vimmerby.
Alla bilagor ska levereras hit märkta med annonsör, vilken utgåva av Energi & Miljö som annonsen ska
vara med i, antal ex som levererats och beställningsnummer.
Övrigt
I priserna ingår reklamskatt.
Mervärdesskatt tillkommer.
Vi tillämpar TU:s och Sveriges
Tidskrifters normer för annonsering.

Din annonskontakt

Mike Kolacz
Tel 08-470 47 84
mike@informa.se

Fredrik Eckerström
Tel 08-470 47 83
fredrik.eckerstrom
@informa.se

Annonsmaterial:
Eva-Kajsa Hedström
Tel 08-470 47 81
annons@informa.se

Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm. Telefon: 070-266 43 40. www.energi-miljo.se

