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”Sveriges störs
och om ”Renta
All respekt för gamla hederliga trotjänare, d v s maskiner

Entreprenörens konkurrensmedel är idag främst effekti-

som kämpat år in och år ut. Men lönar det sig i längden

vitet och kvalitet. Detta ställer krav på att rätt utrustning

nu när kraven från beställarna ökar allt snabbare? Och

används. Det är omöjligt för entreprenören att själv äga

har du råd att hela tiden förnya maskinparken? Har

all den utrustning som han behöver i sitt arbete. Idag

du råd att samtidigt utbilda din personal för att vara

är det heller inte nödvändigt så länge kunnandet om

konkurrenskraftig på alla plan? Nej, ekvationen är svår

handhavandet finns.

att få ihop. Det är just därför “att hyra” blir ett utmärkt

Genom att hyra istället för att köpa är det entrepre-

alternativ där du kan satsa på din spjutspetskompetens

nören som bestämmer när han behöver en viss typ av

och samtidigt använda det senaste i maskinväg. Eller

maskin eller utrustning.

varför inte “outsourca” det som inte helt tillhör din

Genom att hyra bestämmer han dessutom vilket

kärnverksamhet. Det är precis det här Svensk Rental

fabrikat av maskin eller utrustning han önskar använda

Tidning handlar om: Ge vägledning och idéer till Sveriges

och när han inte behöver den längre.

entreprenörer ifråga om Rental.
Svensk Rental Tidning introducerades under 2002
och har snabbt blivit uppskattad av hela den svenska

Genom att hyra ökas entreprenörens konkurrenskraft, minskar det ekonomiska risktagandet att binda
kapital och skapar valfrihet.

byggindustrin. Svensk Rental Tidning vänder sig fram-

Svensk Rental Tidning vänder sig till alla typer av en-

förallt till den svenska maskinuthyrningsbranschen med

treprenörer inom bygg-, anläggnings- & maskinbranschen

dess kunder och leverantörer. Men i takt med Rental-

i Sverige. Syftet är att kartlägga, presentera och bevaka

begreppets utbredning bevakar tidningen även andra

det som händer inom hyresmarknaden. Att informera

typer av uthyrning. Tidningen har ett nära samarbete

om nya produkter och utrustningar för uthyrning har ett

med Sveriges två branschföreningar för maskinuthyrare,

stort utrymme i tidningen tillika presentationer av projekt,

Hyrex-Kedjan och Swedish Rental Association. SRT rap-

entreprenörer, uthyrare, tillverkare och distributörer.

porterar och informerar regelbundet om vad som händer
inom de båda branschorganisationerna.

En optimal rentalportal
Sedan 2005 har Svensk Rental Tidning en internet-

”Varför köpa när det går att hyra?”

portal som du hittar på www.svenskrental.se. Portalen

För omkring 20 år sedan kom påståendet främst i samband

är idag branschens mest kompletta där man kan läsa

med stora och investeringstunga bygg- och anläggnings-

tidningen digitalt, söka produkter för uthyrning, söka

maskiner. Idag gäller det hela spektrat av maskiner och

uthyrare, tillverkare och distributörer, söka branschlänkar

hjälpmedel ända ner till borrmaskiner, tält, stängsel... ja

m m. Sajten uppdateras regelbundet med nyheter från

t o m porslin. Som de flesta branscher utvecklas även

branschen. Som uthyrare eller leverantör kan du också

bygg- och anläggningssektorn snabbt. Framförallt med

annonsera ditt företag, dina produkter och tjänster på

tanke på utvecklingen av nya maskiner och utrustningar.

www.svenskrental.se.

sta tidning för
albranschen”
UTGIVNINGSPLAN 2011

UTGÅVOR		

Materialdag Distribution

Jan - Feb 		
11-01-28
Februari
Tema: Elverktyg, Arbetsplattformar
Mässutgåva: Byggmaskiner 			
Inför: Maskinexpo
Mars - April 		
11-03-25
April
Tema: Pumpar • Bodar • Transportbilar 		
					
Mässutgåva: Maskinexpo
Maj - Juni 		
11-05-27
Juni
Tema: Markvibratorer • Utrustning för hantering av damm och slam
• Lätt entreprenadutrustning			
Inför: NordBau 2011
Juli - Aug 		
11-07-08 		
Augusti
Tema: Kompaktutrustning • Bygghissar • Tung entreprenadutrustning
					
Review: NordBau 2011
Sept - Okt 		
11-09-30
November
Tema: Byggel • Handhållet • Betongutrustning
Nov - Dec 		
11-11-11
December
Tema: Byggställningar • Liftar • Arbetskläder • Teleskoplastare
					
Inför: Intermat 2012
Varje utgåva av Svensk Rental Tidning bygger på att publicera en stor
mängd av alla sorters nyheter från branschen, korta och lättlästa. Nytt sedan
2007 är dock att SRT i varje utgåva också har ett par specialteman.

PRISLISTA FÖR ANNONSERING
Format			

mm		

			
Kvartssida, smal		
44x248		

Pris 4-färg, kr
7.900

NYHET! Klassificerad annonsering
Från och med 2010 har Svensk Rental Tidning sk
klassificerad annonsering vilket är småannonser fördelade under olika typer av rubriker. Det
kan vara olika typer av produkter eller tjänster,
begagnade maskiner och utrustningar. Det är
du som annonsör som själv bestämmer rubriken. Annonserna är till för att våra läsare snabbt
skall hitta sina leverantörer av produkter eller
tjänster. De klassificerade sidorna hittar du alltid
i slutet av tidningen. För att minska hanteringen
säljs dessa småannonser endast årsvis och omfattar sex införanden. Budskapet och innehållet
kan du som annonsör naturligtvis ändra från
utgåva till utgåva.
Priser klassificerade annonser,
Format: 					 60x40 mm				

6 införande
6.000 kr

Moms (25%) samt reklamskatt på 3 % tillkommer.

Bonusdistribution på mässor

Kvartssida, standard

90x120		

7.900

Halvsida, smal		

90x249		

11.000

Halvsida, vertikal		

186x120		

11.000

Under 2011 arrangeras en rad olika branschmäs-

Helsida			
Utfallande		

186x249		
218x278		

17.200
17.500

sor. Svensk Rental Tidning bevakar samt distri-

Uppslag			
Utfallande		

396x249		
431x278		

27.100
28.100

Priser för pärmsidor
Pärmsida 2 		
Pärmsida 3 		
Pärmsida 4 (baksida)

218x295		
218x295		
218x275		

19.000
19.000
20.200

Bilagor
Upp till max 25 g inkl. porto			

21.500

Upp till max 50 g inkl. porto			

30.400

Bannerannonsering www.svenskrental.se
Tidsperiod: 									 6 mån				 12 mån
Stor banner (317x57pixlar)		

8.000 				

Liten banner (120x120 pixlar) 5.000 		

14.000
8.000

På samtliga annonspriser tillkommer moms samt reklamskatt på 3 %.

buerar extraupplagor inför och under ett antal av
mässor vars logotyper finns avbildade nedan. I
vissa fall ställer SRT även ut med egen monter.

Teknisk information

Original bör helst levereras som digitalt format på CD, SyQuest, Jaz eller Zip alternativt mailas till info@pdworld.com. Både PC och
Mac-format kan hanteras. Vid leverans av färdig film skall negativ film användas med en linjetäthet på 150 linjer per tum. Bilder skall
ha en upplösning på minst 300 dpi. Vid ev. konvertering från PC till Mac tillkommer konverteringsavgift med 500 kr per jobb.

Till vilka distribueras tidningen?
8125

Bygg-, anläggning- och maskinentreprenörer

431

Rivnings-, håltagning- och installationstekniker

91

Sanerings- & återvinningsentreprenörer

496

Tillverkare, distributörer & uthyrningsfirmor

112

Landsting, kommuner & vägverk

21

Skolor & organisationer

27

Lagstiftande & statliga institutioner

Svensk Rental Tidning publiceras av förlaget SCOP AB som även
har andra tidningar och hemsidor i sin produktportfölj. Allt som
publiceras i Svensk Rental Tidning läggs även ut på hemsidan
www.svenskrental.se.
En annan produkt är tidskriften Professionell Demolering som
kommer ut med fyra nummer per år. Tidningen vänder sig till de
som säljer tjänster och produkter inom rivning, håltagning, återvinning, slipning och polering av betonggolv, hantering av skadligt
byggdamm och slamm, vattenbilning, sanering m m. Allt som
publiceras i Professionell Demolering läggs även ut på hemsidan
www.PDWorld.com. Här kan man även läsa allt som publiceras
i SCOP ABs internationella tidning Professional Demolition In-

ternational Magazine. PDWorld.com är världens första neutrala
och obundna internetsajt för hela världens demoleringsaktörer.
Den vänder sig till allt och alla som inryms inom den industriella
demoleringssektorn. Dessutom arrangerar SCOP AB branschmässorna ExpoRent, för rentalbranschen och DEMCON för
demoleringsbranschen.

Redaktionellt arbete & annonsering
Svensk Rental Tidnings redaktion ligger i Sollentuna där hela tidningen produceras. Det redaktionella materialet kommer även
från korrespondenter som arbetar med SRTs systertidningar,
PDi Magazine och tidningen Professionell Demolering.
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