
Maskinkontakt som e-tidning
Maskinkontakt utges som e-tidning och når cirka 35.000 mottagare varje månad 
Annonserna är länkade till annonsörernas hemsidor.

Maskinkontakt innehåller både annonser och branschnyheter
Tidningen är indelad i produktgrupper, vilket gör den mycket lättläst.
Maskinkontakt utkommer med 12 nummer per år med temanummer och mässnummer inför
de största mässorna i branschen. Kontakta oss på tel 031-68 00 05 för mer information.

Prislista
Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller fr.o.m 1 dec 2022.

INLAGA     
Annonsstorlek   

Annonsmaterial
Vid färdigt material gäller högupplöst PDF (300 dpi) men vi  
hjälper självklart till med layout och ändringar.

- annonsering med resultat

mm-pris 1 spalt - Minsta mått 20 mm .................. ..........................14:70
1/4-sida - 90x130 mm eller 180x65 mm .....................................   3.500:-
1/2-sida - 180x130 mm eller 90x260 mm ...................................   6.800:-
1/1-sida 180x260 mm, utfallande 210x297 mm .......................... 13.190:-
Uppslag 420x297 mm ................................................................. 24.900:-

OMSLAG
1:a omslag - 210x230 mm .......................................................... 26.000:- 
 

UTSKICK/NYHETSBREV
Mån - Fre ....................................................................................... 5.950:- 
Lör - Sön ....................................................................................... 6.950:-
Ert nyhetsbrev når ca 35.000 mottagare i entreprenadbranschen. 
Kontakta David Johansson för mer information: 
david@maskinkontakt.se, Telefon 0762 05 81 50
 

PRENUMERATION
1 års prenumeration ......................................................................... 698:- 
1 års prenumeration inkl prenumerationsförmån*)  ........................ 1.150:-

Copyright. Eftertryck av annonser och annat material förbjudes
utan medgivande. Maskinkontakt.

HYRA AV COPYRIGHTRÄTT
1/1-sida ......................................................................................... 1.000:-
1/2-sida .........................................................................................    500:-
1/4-sida .........................................................................................    250:-
1/8-sida ..........................................................................................   125:-

Du är alltid välkommen att höra av Dig till oss:              031-68 00 00             info@maskinkontakt.se •         www.maskinkontakt.se

Utgivare: Verko Maskinkontakt AB

Ansvarig utgivare:
Björn Johansson
bj@maskinkontakt.se 

Försäljning: 
David Johansson
david@maskinkontakt.se

Redaktion/annonsmaterial: 
Telefon:  031 68 00 02
E-post:  abs@maskinkontakt.se
www.maskinkontakt.se

ÖVRIGT
Vid eventuellt fel i annons utgår ersättning
för högst den totala annonskostnaden.
Originalarbete debiteras med 850:-/tim.

*) PRENUMERATIONSFÖRMÅN
Prenumerant erhåller 3 rader gratis an-
nons 12 ggr/år i tidningen + ytterligare 
en 1/4-sida att utnyttja i valfritt nummer 
under prenumerationsåret. Manus mailas, 
faxas eller skickas per post och skall vara 
oss tillhanda senast materialdagen enligt 
utgivningsplanen. Denna förmån kan inte 
kvittas mot större annonser.


