Mediainfo 2019

Sveriges största tidning för och om Rentalbranschen

›› Om

Svensk Rental Tidning vänder sig till den svenska maskinuthyrningsbranschen med dess kunder och leverantörer. Tidningen har ett nära
samarbete med Sveriges två branschföreningar för maskinuthyrare,
Hyres-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.

›› Rentalportalen

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.

›› Annonsering
Format				

mm		

Pris, kr

Åttondelssida			
90x60		
6 500
Kvartssida, smal			
44x248		
8 500
Kvartssida, standard		
90x120		
8 500
Tredjedelssida			186x90		10 500
Halvsida, smal			90x249		11 700
Halvsida, standard		186x120		11 700
Halvsida, island			130x190		11 800
Helsida				186x249		18 100
Utfallande			215x275		18 300
Uppslag				396x249		27 800
Utfallande			431x278		28 100
Priser för pärmsidor
Pärmsida 2 			
Pärmsida 3 			
Pärmsida 4 (baksida) 		

215x275		
215x275		
215x250		

20 100
20 100
21 100

Bilagor
Upp till max 25 g inkl. porto			
Upp till max 50 g inkl. porto			

21 100
30 900

3-5 mm utfall på utfallande annonser.
På samtliga annonspriser tillkommer lagstadgade skatter.

Upplaga och till vilka distribueras Svensk Rental Tidning?
8045

Bygg-, anläggning- och maskinentreprenörer

492

Rivnings-, håltagning- och installationstekniker

66

Sanerings- & återvinningsentreprenörer

256

Tillverkare, distributörer & uthyrningsfirmor

55

Landsting, kommuner & vägverk

18

Skolor & organisationer

16

Lagstiftande & statliga institutioner

Halvsida, smal
90x249

Helsida, utfallande
218x278
Kvartssida,
standard
90x120

Åttondels sida
92x60

Kvartssida, smal, 44x248

Helsida
186x249

Halvsida, standard
186x120

Halvsida,
island
130x190

Tredjedelssida
190x90

Utgivningsplan 2019
UTGÅVOR																														

MATERIAL

DISTRIBUTION

SRT 1 - Februari - Mars 							 Tema: Elverktyg • Arbetsplattformar					19-01-25 		Februari
																		Mässor: Review World of Concrete 2019
SRT 2 - April - Maj									 Tema: Pumpar • Bodar • Transportbilar 					19-03-22 		April
																		Mässutgåva: Bauma 2019
SRT 3 - Juni - Juli										 Tema: Markvibratorer • Damm- och slamhantering • Entreprenadutrustning		19-05-03 		Maj
																		Mässutgåva: Maskinexpo 2019 • Review Bauma 2019

SRT 4 - Augusti - September 				 Tema: Kompaktutrustning • Bygghissar • Tung entreprenadutrustning		19-08-30 		September
																		 Mässutgåva: Entreprenad Live 2019 • Review Maskinexpo 2019
SRT 5 - Oktober - November 				 Tema: Byggel • Handhållet								19-10-18 		Oktober
SRT 6 - December - Januari 2020 		 Tema: Byggställningar • Liftar • Teleskoplastare				19-11-29 		
																		Mässor: World of Concrete 2020

December

›› Bonusdistribution på mässor

Under 2019 kommer Svensk Rental Tidning att som vanligt bevaka ett flertal större mässor både i Sverige och utomlands. På de svenska mässorna
distribuerar vi som regel extra upplagor av våra tidningar. Följande svenska mässor kommer att bevakas under 2019: Maskinexpo och EntreprenadLive. Vi
bevakar även de internationella mässorna World of Concrete och Bauma under 2019.

›› SRT Online
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Annonsering Online - SEK
Perioder,

Hemsida

Svensk Rental Tidning grundades 2003. Från starten har tidningen haft
egen hemsida där allt tryckt material publiceras. Nu tar vi ytterligare ett
steg i att utveckla våra internetprodukter med ny hemsida som uppdateras kontinuerligt. Den nya hemsidan ger dig som läsare och annonsör nya
verktyg att läsa, kommentera och nå dina kunder på betydligt fler sätt än
tidigare. Till höger finner du information om vår onlineannonsering samt
annonspriser.

SRT Nyhetsbrev
SRT skickar regelbundna digitala nyhetsbrev till våra läsare via epost. Nyhetsbrevet är ett effektivt sätt att marknadsföra nya produkter och utrustningar
genom bannerannonsering och därmed nå nya och befintliga kunder.

månader:

									1					6					12

1

Toppbanner (stor, 728x90 pxl)					6000			16000 			26277

2

Toppbanner (liten, 300x90 pxl)					4000			13000 			22000

3

Boxbanner (300x300 pxl)							3600			9500 			16000

4

Medium banner (608x60 pxl)					3300			8500 			14000

5

Liten banner (120x120 pxl)						2500			6500 			10000
Annonsering Nyhetsbrev - SEK
Period, månader: 										1					4					6

6

Stor banner (760x90 pxl)							8000 			14000			18000

7

Liten banner (120x120 pxl)						4000 			 8000			12000
Siffermarkeringarna anger hur de olika annonsalternativen ser ut.
Lagstadgade skatter tillkommer på samtliga priser.

›› Klassificerad annonsering
I Svensk Rental Tidning finns 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.
Priser klassificerade annonser,
Format: 					 60x40 mm					
Lagstadgade skatter tillkommer.

SCOP AB • Svensk Rental Tidning • Box 786 • 191 27 Sollentuna • Tel: 08-585 700 48 • Fax: 08-585 700 47
• info@pdworld.com • www.pdworld.com • Besöksadress: Skillingevägen 14A, 19271 Sollentuna

6 införande
8 000 kr

