
PLATSANNONSERA HOS 
SAMHÄLLSBYGGARNA OCH NÅ UT 

TILL 5 000 SAMHÄLLBYGGARE.
Här finns dina kanaler när du söker högutbildad 

personal inom bygg- och fastighetssektorn!
Upplaga
5 000 ex.

MEDLEMSBLADET 
Samhällsbyggarnas medlemstidning som når 
5 000 personer inom Samhällsbyggnad. 
Det är beslutsfattare, specialister och studenter inom bygg- och fastighetssektorn som jobbar med allt från 
planering och projektering till byggande och förvaltning. I Medlemsbladet presenterar vi vad som är på gång 
inom föreningens regioner och sektioner varvat med platsannonser från rekryterande företag.

SAMHÄLLSBYGGARJOBB
Publicera platsannonser på vår sida och få kontakt med rätt kandidat.
På vår sajt Samhallsbyggarjobb.se presenterar vi de senaste aktuella jobben för de som söker  kvalificerade 
jobb inom samhällsbyggnadssektorn. Här kan du lägga upp platsannonser och länka till valfri egen hemsida.

NYHETSBREV
Platsannonsera i våra digitala nyhetsbrev!
Bokar du platsannons på Samhallsbyggarjobb.se har du även möjlighet att synas i vårt nyhetsmail som  

kontinuerligt skickas ut till våra medlemmar.



ANNONSPRISLISTA 2016

UTGIVNINGSPLAN
NR BOKNINGSDAG   MATERIALDAG   UTGIVNINGSDAG
1  måndag 11 januari    tisdag 12 januari    onsdag 20 januari (v. 3)
2  torsdag 11 februari    fredag 12 februari    måndag 22 februari (v. 8)
3  fredag 11 mars    måndag 14 mars    måndag 21 mars (v. 12)
4  tisdag 12 april    onsdag 13 april    torsdag 21 april (v. 16)
5  fredag 9 september    måndag 12 september   tisdag 20 september (v. 38)

Prisangivelser exklusive lagstadgad moms (25%).

SAMHALLSBYGGARJOBB.SE
Platsannons med länk till valfri egen hemsida på 
www.samhallsbyggarjobb.se. 

30 dagar för 7 000 SEK. 

Begär gärna offert om annan period än  ovanstående 
är aktuell. 

PLATSANNONSPAKET 15 000 SEK 
• 1/2 sida i Medlemsbladet
• Samhallsbyggarjobb.se
• Platsannons i ett digitalt nyhetsbrev

PLATSANNONS I NYHETSBREV
Bokar du platsannons på Samhallsbyggarjobb.se har 
du även möjlighet att få med annonsen i vårt digitala 
nyhetsbrev som skickas ut till våra medlemmar. 
Pris 2 500 kr/annons.

LEVERANS AV ANNONSMATERIAL
hans.simons@annonssaljarna.se

ATT TÄNKA PÅ
Medlemsbladet
• Placera text och annat viktigt innehåll inom 

den  rekommenderade satsytan, ca 14 mm från 
 annonsens ytterkanter. 

• På en annons med 3 mm utfall, läggs 3 mm på 
utöver annonsens format, detta för att undvika 
misspass.

• Färgformat måste vara CMYK (ej RGB).
• Bilder skall vara högupplösta, 300 PPI.
• Typsnitt skall vara konverterade till banor.
• Filformat PDF.
• Inga skärmärken, passmärken, el. dylikt. 
• Filen får inte vara större än 20 MB.
Internet
• Filformat GIF eller JPG.

HELSIDA 1/1

Format 169x239 mm + 3 mm utfall

Placering  Pris
Inlaga  12 300 SEK
3:e omslag 14 000 SEK

BAKSIDA

Format 169x192 mm + 3 mm utfall

Placering  Pris
4:e omslag/baksida 15 000 SEK

HALVSIDA 1/2

Format 141x98 mm

Placering  Pris
Inlaga  9 000 SEK

KVARTSIDA 1/4

Format 141x48 mm

Placering  Pris
Inlaga  6 800 SEK

MITTUPPSLAG

Format 338x239 mm + 3 mm utfall

Placering  Pris
Inlaga  19 500 SEK

MEDLEMSBLADET
Samhällsbyggarnas medlemsblad går ut till föreningens ca 5 000 
 medlemmar och är ett väldigt bra sätt att nå precis rätt målgrupp med 
era platsannonser. Tidningen är ett sätt att på ett enkelt och kortfattat 
vis beskriva för medlemmarna vad som är på gång inom föreningen.

KONTAKT
Hans Simons
Telefon 08-411 72 16 eller 070-928 58 41
E-post hans.simons@annonssaljarna.se


