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Sveriges största tidning för
Svensk Rental Tidning introducerades i Skandinavien under 2002
och har snabbt blivit en uppskattad branschtidning för framförallt
hela den svenska byggindustrin. Svensk Rental Tidning vänder
sig till den svenska maskinuthyrningsbranschen med dess kunder
och leverantörer. Men i takt med Rental-begreppets utbredning
bevakar tidningen även andra typer av uthyrning. Tidningen
har ett nära samarbete med Sveriges två branschföreningar för
maskinuthyrare, Hyrex-Kedjan och Swedish Rental Association.
SRT rapporterar och informerar regelbundet om vad som händer
inom de båda branschorganisationerna.
Tidningen bygger främst på lättillgängliga, korta och informativa
texter om vad som händer inom branschen varvat med texter och
produktnyheter, reportage och temaartiklar där vi gör djupdykningar inom olika produktområden. Vi bevakar som sagt också
våra branschföreningar och i synnerhet de som arbetar inom
området maskinuthyrning.

”Varför köpa när det går att hyra?”
För omkring 20 år sedan kom påståendet främst i samband med
stora och investeringstunga bygg- och anläggningsmaskiner.
Idag gäller det hela spektrat av maskiner och hjälpmedel ända
ner till borrmaskiner, tält, stängsel... ja t o m porslin. Som de
flesta branscher utvecklas även bygg- och anläggningssektorn
snabbt. Framförallt med tanke på utvecklingen av nya maskiner
och utrustningar. Entreprenörens konkurrensmedel är idag främst
effektivitet och kvalitet. Detta ställer krav på att rätt utrustning
används. Det är omöjligt för entreprenören att själv äga all den
utrustning som han behöver i sitt arbete. Idag är det heller inte
nödvändigt så länge kunnandet om handhavandet finns.
Genom att hyra istället för att köpa är det entreprenören
som bestämmer när han behöver en viss typ av maskin eller
utrustning.
Genom att hyra bestämmer han dessutom vilket fabrikat
av maskin eller utrustning han önskar använda och när han inte
behöver den längre.
Genom att hyra ökas entreprenörens konkurrenskraft,
minskar det ekonomiska risktagandet att binda kapital och
skapar valfrihet.
Svensk Rental Tidning vänder sig till alla typer av entreprenörer inom bygg-, anläggnings- & maskinbranschen i Sverige.

Syftet är att kartlägga, presentera och bevaka det som händer
inom hyresmarknaden. Att informera om nya produkter och
utrustningar för uthyrning har ett stort utrymme i tidningen til�lika presentationer av projekt, entreprenörer, uthyrare, tillverkare
och distributörer.

En optimal rentalportal
Sedan 2005 har Svensk Rental Tidning en internetportal som
du hittar på www.svenskrental.se. Portalen är idag branschens
mest kompletta där man kan läsa tidningen digitalt, söka produkter för uthyrning, söka uthyrare, tillverkare och distributörer,
söka branschlänkar m m. Sajten uppdateras regelbundet med
nyheter från branschen. Som uthyrare eller leverantör kan du
också annonsera ditt företag, dina produkter och tjänster på
www.svenskrental.se.

UTGIVNINGSPLAN FÖR
SVENSK RENTAL TIDNING 2014
UTGÅVOR									MATERIAL			DISTRIBUTION
Januari - Februari 					14-01-24 				Februari
Tema: Elverktyg • Arbetsplattformar • Mässutgåva: Nordbygg •
CONEXPO/CON-AGG • Re-view: World of Concrete
Mars - April 			14-03-21 			Mars
Tema: Pumpar • Bodar • Transportbilar • Mässutgåva: Nordbygg 2014 •
Samoter • Inför: Maskinexpo & DEMCON-EXPORENT 2014 •
Maj - Juni 			14-04-25 			Maj
Tema: Markvibratorer • Damm- och slamhantering • Entreprenadutrustning • Mässutgåva: Maskinexpo • Inför: DEMCON-EXPORENT 2014
• Review: Nordbygg
Juli - Augusti 			14-08-08 			Augusti
Tema: Kompaktutrustning • Bygghissar • Tung entreprenadutrustning
Mässutgåva: DEMCON -EXPORENT 2014 • Inför: Bauma China
• Review: Maskinexpo
September - Oktober 		 14-10-03 			 Oktober
Tema: Byggel • Handhållet • Inför: Bauma China 2014 •
Review: DEMCON-EXPORENT 2014
November - December 		 14-11-21 			 December
Tema: Byggställningar • Liftar • Teleskoplastare
Review: Bauma China 2014
Varje utgåva av Svensk Rental Tidning bygger på att publicera en stor mängd av alla sorters nyheter från
branschen, korta och lättlästa. Men varje utgåva innehåller även några längre reportage samt specialteman.

ör och om Rentalbranschen
PRISLISTA FÖR ANNONSERING

Format			
			
Åttondelssida		

mm		

Pris 4-färg, kr

90x60		

5 900

Kvartssida, smal		

44x248		

7 900

Kvartssida, standard

90x120		

7 900

Tredjedelssida		

186x90		

9 900

Halvsida, smal		90x249		11 000

Halvsida, standard
186x120

Helsida
186x249
Helsida, utfallande
218x278

Kvartssida,
standard
90x120

Halvsida, standard		186x120		11 000
Halvsida, island		130x190		11 500

Åttondels sida
92x60

Helsida			186x249		17 200
Utfallande		218x278		17 500
Uppslag			396x249		27 100
Utfallande		431x278		28 100
218x278		
218x278		
218x278		

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 		

Halvsida, smal
90x249

Kvartssida, smal, 44x248

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

14 000

Halvsida,
island
130x190

Tredjedelssida
190x90

8 000

På samtliga annonspriser tillkommer moms samt reklamskatt på 3 %.

Klassificerad annonsering
(Gratis helår vid bokning av 4 vanliga annonser)
I Svensk Rental Tidning finns nu möjlighet till så kallad klassificerad
annonsering vilket är småannonser placerade under olika typer av
fasta 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. Under 2014 får de som bokar minst fyra vanliga annonser en

Bonusdistribution på mässor
Under 2014 arrangeras en rad olika branschmässor i Sverige och utomlands. Svensk Rental Tidning bevakar samt distribuerar extraupplagor inför
och under ett antal av mässor vars logotyper finns avbildade nedan. På
flera av mässorna ställer även SRT även ut med egen monter.

Priser klassificerade annonser,
Format: 					 60x40 mm				
Moms på 25% samt reklamskatt på 3 % tillkommer.

6 införande
6 000 kr

2014

kostnadsfri klassificerad annons i tidningen under hela året.

Till vilka distribueras Svensk Rental Tidning?
8064

Bygg-, anläggning- och maskinentreprenörer

489

Rivnings-, håltagning- och installationstekniker

86

Sanerings- & återvinningsentreprenörer

263

Tillverkare, distributörer & uthyrningsfirmor

67

Landsting, kommuner & vägverk

16

Skolor & organisationer

23

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 slam, 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 International
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
HTC Sweden utvecklar system för slipning av asfaltytor Sidan: 46

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.

Teknisk information

Original skall helst levereras som digitalt format på CD, DVD eller USB alternativt mailas
till info@svenskrental.se. Både PC och Mac-format kan hanteras. Upplösning på bilder och
annonser skall vara 300 dpi. Tryckprofiler kan rekvireras från redaktionen. Vid eventuell
konvertering från PC till Mac tillkommer konverteringsavgift med 500 kr per jobb.
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Box 786 • SE-191 27 Sollentuna • Sverige • Tel: 08-585 700 46 • Fax: 08-585 700 47
info@svenskrental.se • www.svenskrental.se
Annonser
Kontakta Svensk Rental Tidnings annonschef Johan Hedman, tel. 08-621 16 90, epost Johan.Hedman@pdworld.com.
Du kan även kontakta redaktionen på telefon 08-585 700 46 alternativt sales@pdworld.com.
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