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Nord ingar av

HusFakta Bygg & Fastighet når 30.000 utvalda viktiga företag. 100% av de företag inom branschen som har anställd
personal. Urvalet inkluderar: Byggentreprenörer, arkitekt
er, byggkonsulter. Fastighetsbolag, privata och allmän
nyttiga, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare. De
som bygger nytt, renoverar, underhåller och äger större
delen av landets fastighetsbestånd.
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Lämpligt fördelat på två utgåvor. Syd c:a 15.000 ex.,
Nord c:a 15.000 ex. Totalt 30.000 unika mottagare på
våren och samma koncept på hösten.
Jämför gärna med andra tryckta tidningar!

INTERVJU MED BOSTADSMINISTERN

HÖGKONJUNKTUR!

#
Inför
Nordbygg!

Unikt läge för nya bostäder

Havsnära bostadsrätter planeras längs
norrlandskusten. Framtidens boende
enligt projektledaren.

Förhandstitt

Så kan framtidens fastighetskomplex
se ut. Ledande arkitekter delar med sig
av sina visioner.

Ny teknik

Ett unikt administrationsverktyg som
sammankopplar helga byggkedjan.
Ett måste?

Nr 1 syd
Nr 2 nord
Nr 3 syd
Nr 4 nord

Utgivning

Deadline

Vecka 9
Vecka 15
Vecka 36
Vecka 42

Vecka 5
Vecka 11
Vecka 32
Vecka 38

Extra ex. för utdelning till
besökarna på Nordbygg!

Vår produkt klimatkompenseras genom bidrag till Vi-skogen.

Teamet bakom HusFakta har mångårig erfarenhet av välrenommerade bygg och fastighetsmedia. Varmt Välkommen som annonsör!

PRISER OCH FASTA FORMAT
Helsida

Uppslag

Halvsida stående
22.900:92x275 mm
100x297 mm

35.900:190x275 mm
210x297 mm

55.900:-

402x275 mm

(+ 5 mm utfall)

(+ 5 mm utfall)

420x297 mm

Omslag

(+ 5 mm utfall)

44.900:-

Kvartssida
Stående
13.900:92x135 mm

Halvsida liggande
22.900:190x135 mm
210x146 mm
(+ 5 mm utfall)

1/8-del

8.900:92x65 mm

Kvartssida liggande
13.900:190x65 mm

1/8-del liggande

8.900:- 190x30 mm

I priset ingår två utgåvor med 30 000 viktiga företag som mottagare.

BILAGOR
20g: 1.10 kr/st
40g: 1.25 kr/st
50g: 1.45 kr/st
Maxmått: 205x292 mm.
Pris gäller färdigt material. Offert kan lämnas
på tryckkostnader och om bilagan överstiger
maxmåttet.

MATERIAL
Skicka till: annons@joforlaget.se.
Format: PDF eller eps (ej worddokument).
Bilder: Ska vara högupplösta, 300 dpi och i
CMYK-färger (ej SPOT-färger).
Typsnitt: Skall vara inkluderade eller
vektoriserade.
Vid frågor, kontakta vår produktionsavdelning,
annons@joforlaget.se.

ANNONSBOKNING
Välkommen med er annonsbokning!
Göran Cavallin
070-6409358, cavallin@annonsverk1.se

