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DIGITAL MEDIA 2022
Webb / Nyhetsbrev / Prislista

Komplett plattform
skapar större trovärdighet

Statistik

Svensk Verkstads digitala nyhetsplattform förser
dagligen svensk tillverkningsindustri med de senaste
nyheterna och produkterna.

Webb och nyhetsbrev
120 000 sidvisningar i månaden.
50 000 besökare i månaden.
14 000 abonnenter av nyhetsbrevet.

Vårt välrenommerade magasin skapar en extra
trovärdighet till våra digitala media med nyhetswebb, dagliga nyhetsbrev och presentationsvideor.

Magasin
Upplaga:18 500 (TS-kontrollerad upplaga

Denna kombination stärker Svensk Verkstad Medias
varumärke i sin helhet och ger dig som annonsör en
starkare kanal för dina nyheter och din annonsering.

Ledande mediekanal
med viktiga samarbeten
Med en ledande nyhetsplattform och ett erkänt
magasin skapar vi den trovärdighet och spridning
av nyheter, produktnyheter och reportage som vår
industri behöver.
Det unika samarbetet med Qimtek - Sveriges största
industrinätverk, gör att vi kommunicerar ditt
budskap till en noggrant kartlagd målgrupp.
Tillsammans gör det oss till en unik förmedlare av
din kommunikation av nyheter mot svensk tillverkningsindustri.

inkl. E-magasin 16 800)

Native-annonsering
Native-Annonsering är annonser
med ett innehåll utformat så att
det smälter in i den redaktionella
omgivningen.
All Native-annonsering kommer
tydligt märkas ANNONS. Priser,
se ordinarie prislista för helsidor
och uppslag. Produktion för
Native-annons 4 800 kr.
Kontakta oss om du vill boka
eller få tips om din tips för din
native annonsering. Läs mer här.

Nyhetsbrevet från
Svensk Verkstad skickas
ut dagligen måndag - fredag.
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BANNER
Hemsida / Nyhetsbrev
Priserna för banners gäller per månad både på hemsida och införande i nyhetsbrev.
För längre perioder samt fler införanden fråga om offert.
Vi har även förmånliga rabattpaket för våra Key Account kunder.

Priser banner - Hemsida
Placering

Format

Pris

Mobilformat (ingår)

Sidbanner
Sidbanner Topp
Widescreen
Modul
Panorama

300 x 250 px
300 x 250 px
300 x 250 px
670 x 300 px
980 x 180 px

2.900 kr
7.500 kr
13.500 kr
8.900 kr
15.800 kr

300 x 250 px
300 x 250 px
300 x 250 px
300 x 250 px
320 x 320 px

Priser banner - Nyhetsbrev

Svensk Verkstad
Video/Play

Placering

Format

Pris

Sidbanner
Modul
Panorama

180 x 200 px
468 x 240 px
600 x 300 px

3.200 kr
4.000 kr
Pris
8.300
kr

Priserna gäller 1x införande.
Begär offert vid fler införanden.
(Webb inkl. 1 nyhetsbrev)

Video

fr. 7.500 kr

Priserna gäller för 2022
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 material, hjälper
vi dig gärna med det.

Vi skräddarsyr er annonsering
efter ert behov - Kontakta oss!

Bannerkampanj - Nyhetsbrev
Placering

Paket

Pris

Paket

Sidbanner:
Modul:
Panorama:

5 införanden:
5 införanden:
5 införanden:

9.500 kr
14.200 kr
22.500 kr

10 införanden: 15.000 kr
10 införanden: 23.800 kr
10 införanden: 38.000 kr

NYHETSBREV

Pris

HEMSIDA
PANORAMA
980 x 180 px

SIDA - TOPP
300 x 250 px

WIDESCREEN
300 x 250 px

SIDA
300 x 250 px

MODUL
670 x 300 px

HEMSIDA  MOBILVERSION

MODUL
468 x 240 px
SIDA
180 x 200 px

PANORAMA
320 x 320 px

Panorama 6 platser
Widescreen 2 platser
Modulbanner 5 platser
Sidbanner Topp 4 platser

Teknisk info
Animerade banners
Levereras som jpg, html, gif eller
script. Maxvikt mobil 150 kb.
Maxvikt desktop 200 kb.

PANORAMA
600 x 300 px

SIDA
180 x 200 px

Bannerplaceringar

SIDA
300 x 250 px

Animationen ska hålla sig
inom 30 sekunder.
Filformat för statiska banners:
jpg, gif eller png. Max 200 kb.

SIDA
300 x 250 px

Annonsinlämning

WIDESCREEN
300 x 250px

SIDA
300 x 250px

Skicka materialet till:
material@svenskverkstad.se
Märk materialet med ”SvV”.

MODUL
300 x 250px
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MÅLGRUPPSBESKRIVNING
Målgrupp / Kontakt

Målgrupper
Svensk Verkstad webb och nyhetsbrev har en stor
läsarkrets med fokus på tillverkande företag och underleverantörer samt inköpare inom industrin. Det är den
grupp företag som investerar mest i maskiner, verktyg
och produkter samt tillverkning.
Du når företag inom; Aerospace, Automotive, Elektronik,
Energi, Försvar, Industrimaskiner, Konsumentvaror,
Marin, Process, Skog & Papper, Transport, Tunga fordon,
Verkstad, Vitvaror.

OEM Företag

Inköpare, Konstruktörer,
Strategiskt inköp,
Produktionschefer.

Produktleverantörer

Leverantörer

Ägare, VD, produktchefer, Ägare, VD, Säljchefer,
Produktionschefer,
Säljchefer,
Operatörer, Tekniker.
Marknadschefer.

Det bästa av två världar
Svensk Verkstad kombinerar det bästa av två världar –
det snabba och direktkommunicerande digitala
nyhetsbrevet och nyhetswebben med dagens
nyheter, produktnyheter samt det exklusiva tryckta
magasinet med djupa reportage, intervjuer och
industrimässor. SvV Magasin ges ut fyra gånger/år.
Under 2022 satsar vi vidare på våra digitala media,
där en ny sajt och nyhetswebb lanserades i juli.
Svensk Verkstad Media har som ambition att följa
samtiden. Att ge våra läsare en intressant och
relevant läsupplevelse med reportage, teknik, affärer
och erbjuda våra annonsörer att vara en del av det.

Kontakt
Redaktionsråd
Björn Uppfeldt, Andreas Khysing,
Hans Wigart, Mikael Harrison
och Johan Sköldberg

Produktion
Svensk Verkstad Media
Tel 08-753 48 06
info@svenskverkstad.se

MVR – Samarbetspartner
Box 152, 101 23 Stockholm
Tel. 0480-233 00
info@mvr.se • www.mvr.se

Ekonomi
Viktoria Akselson
viktoria.akselson@svenskverkstad.se
Tel. 08-753 48 08

Annonsmaterial
material@svenskverkstad.se
Nyheter och PM
nyhet@svenskverkstad.se
Tryck
V-TAB Vimmerby

Redaktionen
Johan Sköldberg, Mediechef/Chefredaktör
johan.skoldberg@svenskverkstad.se

Emma Färlin, Annonsförsäljning
emma.farlin@svenskverkstad.se

Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/Copy
charlotta.hornqvist@svenskverkstad.se

Martina Sjölund, Annonstraffic
martina.sjolund@svenskverkstad.se

Mikael Harrison, Redaktör
mikael.harrison@svenskverkstad.se
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