
Samhällsbyggaren når en inflytelserik läsekrets. 
Både dagens och morgondagens beslutsfattare och experter 
inom bygg- och fastihetssektorn.

Tidningen innehåller artiklar om: ny teknik, projekt, personer, 
lagar och forskning inom sektorn. Läs om infrastruktur, hus- 
byggande, bostäder, kontor, grundläggning, fastighetsförvaltning, 
fastighetsvärdering med mera.

Bland läsarna finns: anläggningsprojekterare, byggprojektledare, 
fastighetsekonomer, fastighetsjurister, förvaltare, geotekniker, 
konstruktörer, lantmätare, mark- och exploateringsingenjörer, 
miljöexperter, stadsutvecklare, teknikkonsulter, trafikplanerare, 
värderare med flera.

AnnonSpriSliSTA 2018
SAmhällSByggAren
Ett magasin från Samhällsbyggarna – Bygg och Fastighetssektorns riksorganisation

Samhällsbyggarens målgrupp är beslutsfattare,  
specialister och studenter inom bygg- och fastighets-
sektorn. Från planering och projektering till byggande 
och förvaltning.

nr Tema Sista bokning material Utgivning

1 Smarta städer 12/1 24/1 15/2

2 Social hållbarhet 20/4 2/5 24/5

3 Klimatet, cirkulär ekonomi 24/8 5/9 27/9

4 Digitalisering 9/11 21/11 13/12

TemAn och UTgivningSplAn 2018

Samhällsbyggarna är en branschövergripande ideell nätverksorganisation 
med cirka 5 000 medlemmar. Våra medlemmar är i huvudsak civil- och 
högskoleingenjörer med samhällsbyggnadsinriktning samt studenter från 
dessa högskoleutbildningar. Samhällsbyggarna är ett nationellt nätverk  
som är unikt i sin bredd och med sin spetskompetens inom samhälls- 
byggnadsområdets alla delar.

Tidningen ges ut av:  
Samhällsbyggarna Sverige AB som ägs av  
föreningen Samhällsbyggarna, Box 16132,  
103 23 Stockholm. Tel 08-545 217 50 
info@samhallsbyggarna.org  
www.samhallsbyggarna.org
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AnnonSBokning  hans Simons 
Telefon 08-411 72 16, 070-928 58 41  
e-post: hans.simons@annonssaljarna.se

BAnner  4 800 kr/månad 
Överst 728 x 90 pixlar

BAnner  3 900 kr/månad 
Till höger 325 x 370 pixlar

BAnner  3 400 kr 
570 x 250 pixlar

BAnner  2 600 kr
570 x 125 pixlar

Annonser på Samhällsbyggaren.se

Annonser i det digitala nyhetsbrevet
10 000 mottagare varje måndag

Moms tillkommer

Annonsera på  
Samhällsbyggaren.se

TekniSk inFormATion

Vi tar enbart emot högupplösta 
pdf:er, gjorda enligt vår joboption 
för Acrobat. Mejla till: 
hans.simons@annonssaljarna.se 
för att få joboption.

Bilder ska vara högupplösta  
men behöver inte vara fyrfärg- 
separerade.

Om du lättar väldigt mörka bilder 
så blir resultatet så bra som 
möjligt. För alla färger gäller en 
maximal färgmängd på 260 %.  
Vi trycker på obestruket papper.

Ej utfallande annonser behöver 
inte ha skärmärken.

Använd de två inställningarna som 
följer med i annonsmappen som du 
laddar ner: dels i Indesign, dels i 
InDesign, dels i Acrobat.

Teknisk info: ola@jamendasa.se

leverera annonsen till:  
hans.simons@annonssaljarna.se

UppSlAg  24 300 kr 
424 x 287 + utfall 3 mm

helSidA  15 100 kr
212 x 287 + utfall 3 mm
Tidig högersida 15 600 kr
169 x 232 mm

hAlvSidA  10 
800 kr
liggande 
178 x 124 mm,  

ej utfallande 
Stående
87 x 251 mm, 
ej utfallande

kvArTSSidA  7 
400 kr
liggande 
178 x 60 mm,  

ej utfallande 
Stående
87 x 124 mm, 
ej utfallande2:A omSlAg  16 700 kr

3:e omSlAg  15 900 kr
4:e omSlAg (baksidan)  17 800 kr 
Observera formatet: 212 x 257 + utfall 3 mm utom uppåt 

FormAT och priSer prinT

Moms tillkommer ej

Obs!
Bunt 44 mm 
passiv yta

Obs!
Bunt 22 mm 
passiv yta


