Lite information som underlag för 2020:

Maskinkontakt ges ut som E-tidning. Det innebär att tidningen når över 35.000 mottagare
varje månad. Varje annons är länkad till hemsidan.
Effektiv annonsering med god träffsäkerhet med andra ord!

Komplettera annonsering med ett eget utskick

I ett nyhetsbrev syns endast ditt budskap/annons.
Resultatet redovisas med antalet öppningar och klick.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer: Mail: bj@maskinkontakt.se eller Tel: 0705 93 77 50

Temanummer 2020

Mässnummer 2020

Vi fokuserar på olika teman i tidningen.
De som återkommer årligen är

Nr 4

Kommer den 8 april inför
• Nordbygg, Stockholm 21 - 24 april

Nr 5

Kommer den 4 maj
• Skogsmaskindagarna, Karlskoga 15 - 16 maj

Nr 6

Kommer den 2 juni inför
• Sv. Maskinmässan Solvalla 4 - 6 juni
• Euro Mine Expo, Skellefteå 9 - 11 juni

Nr 7

Kommer den 23 juli inför
		• Borgeby Fältdagar, 24 - 25 juni
• Stora Nolia, Piteå 1 - 5 augusti
• Elmia Lastbil, Jönköping 19 - 22 augusti

Nr 8

Kommer den 25 augusti inför
• Load Up North, Umeå 27 - 29 augusti
• Entreprenad Live, Göteborg 3 - 5 oktober

Nr 9

Kommer den 22 september inför
• DEMCON Stockholm, 24 - 25 september
• Elmia Garden, Jönköping 30 sep - 1 oktober

Nr 2
Nr 3
Nr 8
Nr 10

Utgivning
Renhållning			
11 februari
Grönyte
10 mars
Kross, Demolering, Återvinning 25 aug
Snöröjning			
20 oktober

Maskinkontakt E-tidning når
35.000 läsares mail varje månad!
Maskinkontakt går ut brett och täcker upp hela
entreprenad- och krossbranschen.
Kommuner, golfbanor, byggföretag, hamnar,
kyrkogårdförvaltningar, skogsföretag,
trädgårdsanläggningar är exempel på
andra kategorier av läsare.

Nr 10 Kommer den 20 oktober inför
• Elmia Lantbruk, Jönköping 21 - 23 oktober

Pressreleaser och nätregistret - utnyttja möjligheten!
I pressreleasen har Du möjlighet att presentera Ditt företag, nya produkter eller andra speciella
händelser. Det utgår självklart ingen kostnad för publicering av pressreleaser och det är inte
förbundet med några andra förpliktelser.

NÄTREGISTRET:

Ligg ute ett helt år med företagsnamn, telefonnummer och www-adress
med direktlänk till er hemsida.

MÄSSOR:

Mer info om mässor finns under ”MÄSSOR” på www.maskinkontakt.se
Ytterligare information om utgivningsdagar, priser, material, publicering etc
finner Du i vår prislista/utgivningsplan på www.maskinkontakt.se

Du är alltid välkommen att höra av Dig till oss:

031-68 00 00

info@maskinkontakt.se •

www.maskinkontakt.se

