
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.

ANNONSBOKNING 

Välkommen med er  
annonsbokning!

Göran Cavallin 
Tel: 070-640 93 58 
cavallin@annonsverk1.se

HusFakta Bygg & Fastighet når 30.000 utvalda viktiga 
företag. I princip 100% av de företag inom branschen 
som har anställd personal. Urvalet inkluderar: Bygg-
entreprenörer, arkitekt er, bygg konsulter. Fastighetsbolag, 
privata och allmän nyttiga, bostadsrättsföreningar, plåt/
takentre prenörer, fastighetsförvaltare. De som bygger nytt, 
 renoverar, underhåller och äger större delen av landets 
fastighetsbestånd.

Jämnt fördelat på två editioner. Syd c:a 15.000 företag,  
Nord c:a 15.000 företag. Totalt 30.000 unika mottagare på  
våren och samma koncept på hösten.

Jämför gärna med andra tryckta tidningar!

2023

MATERIAL 

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

Vår produkt klimatkompenseras genom bidrag till Vi-skogen.

PRISER OCH FASTA FORMAT

Uppslag 
55.900:-

402x275 mm

420x297 mm  
(+ 5 mm utfall)

Helsida 
35.900:-

190x275 mm
210x297 mm 
(+ 5 mm utfall)

Omslag 
44.900:- 

Halvsida stående 
22.900:-

92x275 mm
100x297 mm 
(+ 5 mm utfall)

Halvsida liggande 
22.900:-

190x135 mm
210x146 mm 
(+ 5 mm utfall)

Kvartssida 
Stående 
13.900:-

92x135 mm 

Kvartssida liggande 
13.900:-

190x65 mm

1/8-del 
8.900:-

92x65 mm

1/8-del liggande 
8.900:- 190x30 mm

# Utgivning Deadline
Nr 1 syd 9 mars 9 februari
Nr 2 nord 19 april 19 mars
Nr 3 syd 7 september 7 augusti
Nr 4 nord 21 september 21 augusti

Fastighetsmässan i Göteborg

Byggmässan i Göteborg 

Tryckta exemplar  
till 30.000 företag! 
Undvik digital trängsel  

och irritation,  
annonsera hos oss!

MAGNOLIA BOSTAD OCH ARKITEMA SATSAR I KUNGÄLV 

NYA BOSTADSPROJEKT 
Tomträtt – så funkar det
I många kommuner finns bostäder 
som står på mark som husägaren  
själv inte äger.  

Pejla partiernas position
Med bara lite mer än åtta månader 

kvar till riksdagsvalet har vi spanat in 

vad riksdagspartierna vill.

AnbudsprocessenTrots skärpta regler och mer kontroll 

riskerar seriösa företag att missa jobb 

när andra pressar priserna.

#1-2022 SYD

600 NYA KONTORSPLATSER

BALLONGFLYGAREN 

LANDAR I SOLNA

Rekordstor skolsatsning 

Elever och personal i Lammhult kan 

flytta in i toppmoderna och energi

snåla lokaler efter årsskiftet. 

Gammalt virke förstärker 

Uråldriga metoder och hantverks

kunskaper krävs när Göteborgs 

 stolthet, Feskekôrka, renoveras.

Kafferosteri i trä

Arvid Nordquist flyttar till Järfälla 

där ett kombinerat kafferosteri och 

 huvudkontor ska uppföras.

#3-2022 SYD

LANDMÄRKE MED GULDLÄGE I ÖRNSKÖLDSVIK

FRAMNÄSUDDEN

Studentbostäder i Uppsala
Nu byggs 170 lägenheter för 350 
student er och forskare i  Rosendal, 
Uppsalas nya stadsdel.

Inspiration från hotellvärlden
Kvarteret Origo i Solna strand ska bli 
en ny mittpunkt. Fokus har lagts på 
atmosfären och tjänsteerbjudanden.

Rättssäkerhet i fokus 
De gamla tidningskvarteren i Hudiks
vall blir ny tingsrätt där  gammal 
bebyggelse delvis återanvänts. 

#2-2022 NORD

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

Vi är mediapartner till  Fastighetsmässan och Byggmässan.  
Extra tidningar till besökarna! 

Tidningen finns digital på www.husfakta.com

Fastighetsmässan i Stockholm


