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Nummer

Tema

1

Fastighetsautomation

11/1

28/1

2

Kulturhus

7/2

25/2

3-4 Nordbygg-numret Framtidens byggnader

25/3

19/4

5

Kyla

29/4

20/5

6-7

Energieffektivisering

30/5

20/6

8

Geoenergi

1/8

19/8

9

Värme

29/8

16/9

10

Ventilation

26/9

14/10

11

Renovering

24/10

11/11

12

Sanitet

28/11

16/12

Nordbygg uppföljning

Materialdag

Utgivning

Annonsera i branschens ledande tekniktidning!
Det är med ödmjukhet vi nu arbetar det nittiotredje året med Energi & Miljö – vvs-branschens ledande tekniktidning. Vi kör vidare med
våra uppskattade teman i tidningen; paradgrenarna är åter igen sanitet, ventilation, värme och kyla. Och som vanligt inleder vi året med
tema fastighetsautomation. Kulturhus och energieffektivisering var populära teman 2021, så det går vi vidare med också i år. Men vi
tillför även två nya teman: geoenergi och renovering.
Läsare och annonsörer kräver mer för varje år. Mer i form av initierade artiklar. Och mer annonsutrymme. För ett par år sedan utökade
vi därför utgivningen med en utgåva, och också 2022 producerar vi tio fullmatade utgåvor. Något att tänka
på i år är att nummer 3-4 – där vi skriver om framtidens byggnader – är den utgåva som vi bland annat
kommer att dela ut på mässan Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Mässan går av stapeln 26-29 april. Energi & Miljö nummer 3-4 blir alltså det så kallade Nordbyggnumret. Med det sagt kommer även utgåva nummer 5 att vara fylld av reportage från mässan och
fungera som en sammanfattning, både för de som var där och de som inte hade möjlighet att delta.
Allt det här gör förstås att det finns många anledningar att annonsera i tidningen under 2022.
Vi kan fortfarande konstatera att vi är den ledande tekniktidningen inom vvs, energi och inomhusmiljö.
Tidningen har funnits sedan 1929, och det är Energi- och Miljötekniska Föreningens (EMTF) medlemmar som är grunden för vår läsekrets, även om vi årligen märker stort intresse från övriga
branschen.
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 flera kanaler: webb,
sociala medier, nyhetsbrev och papperstidning.
Så, vill du stärka din närvaro i branschen? Få ut mesta möjliga genom Energi & Miljö?
Kontakta då vår annonssäljare David Andreasson – han hjälper dig till en bra annonsaffär!

Peter Olofsson
Chefredaktör
peter.olofsson@energi-miljo.se

Annonspriser 2022

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

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

Leveransadress och ytterligare
information finner du i materialspecifikationen.

8-sidig
max 50 gram

33 800

Övriga bilagor, begär offert.

EMTF Förlag AB
Karlsbodavägen 9
168 67 Bromma
070-266 43 40
energi-miljo.se

Materialspecifikation

2022

Genom regelbunden annonsering i Energi & Miljö når du bland andra vvs-konsulterna, som är det
föreskrivande ledet i vår bransch. Även 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-filer. Annonser levererade på
annat sätt kommer att debiteras för det extraarbete som eventuellt tillkommer. Korrekta ICC-profiler
och inställningar för Destiller samt InDesign finns att hämta på informa.se. Logotyper bör för
bästa resultat vara vektoriserade.
Tryckeri & Repro
V-tab Vimmerby, Älåkragatan 4-6, 598 40 Vimmerby.
Alla bilagor levereras hit märkta med annonsör, numret på den utgåva av Energi & Miljö bilagan ska vara
med i, antalet ex och beställningsnummer.
Övrigt
I priserna ingår reklamskatt.
Mervärdesskatt tillkommer.
Vi tillämpar TU:s och Sveriges
Tidskrifters normer för annonsering.

Dina annonskontakter

Försäljning
David Andreasson
Tel 08-470 47 88
david@informa.se

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

EMTF Förlag AB, Karlsbodavägen 9, 168 67 Bromma, 070-266 43 40, energi-miljo.se

