Tidningen för skogsproffs

Kontaktvägen till
Skogsmaskinägarna
Genom TIDNINGEN SKOGSTEKNIK kan Du som annonsör komma i kontakt med skogsmaskinägarna,
deras leverantörer och kunder.
ges ut av Midälva
Information AB i samverkan med SMF (Skogsentreprenörerna), som är en ekonomisk förening för
skogsentreprenörer.
Under det senaste decenniet har allt mer av avverknings- och gallringsarbetet i skogsbruket utförts
av enskilda skogsmaskinägare. Färska undersökningar visar att utvecklingen mot ökat enskilt ägande
fortsätter. Småföretagandet har visat sig vara rationellt och effektivt i det moderna skogsbruket. I dag
finns det omkring 2.000 kvalificerade skogsentreprenörer i landet.
TIDNINGEN SKOGSTEKNIK

görs för dessa skogsproffs
och deras maskinförare. Tidningen vänder sig
också till maskinägarnas leverantörer, tjänstemän
inom skogsbolag och skogsägare.

Skogsmaskinägarna är en framgångsrik och köpstark
grupp, men de har lärt sig att tid är pengar och de ställer höga krav på kvalitet hos produkter och tjänster.
För 2017 planeras fyra nummer av TIDNINGEN SKOGSTEKNIK. Utgivningsdatum framgår på andra sidan. Vid
samtidig bokning av flera införanden utgår en rabatt
på hela 15 procent vid andra, tredje och alla följande
införanden.
håller hög redaktionell och
teknisk kvalitet. Tidningen arktrycks på exklusivt
papper med mycket hög kvalitet på färgåtergivningen.
TIDNINGEN SKOGSTEKNIK

välkomnar Dig som läsare,
tipsare, debattör och annonsör.
TIDNINGEN SKOGSTEKNIK

TIDNINGEN SKOGSTEKNIK

Ove Jansson
CHEFREDAKTÖR

har ett ambitiöst redaktionellt program koncentrerat kring teknik och ekonomi i det moderna skogsbruket. Tidningen går till alla
medlemmar i SMF. Den når också övriga maskinägare
och grupper med professionellt intresse i branschen.
TIDNINGEN SKOGSTEKNIK

är ett självklart val för den
som vill nå landets skogsmaskinägare och dess maskinförare. I första hand gäller det naturligtvis leverantörer av maskiner, tillbehör och andra produkter
och tjänster med direkt anknytning till branschen.
Skogsmaskinägarna är även en intressant målgrupp
för leverantörer av mobiltelefoner, fyrhjulsdrivna
”terrängpersonbilar”, verktyg, administrativa hjälpmedel för småföretagare och mycket annat.

Bernt Hermansson
ORDFÖRANDE SMF

TIDNINGEN SKOGSTEKNIK

Tidningen Skogsteknik utges
i samverkan med SMF.

i

Boka nu! Du kan få hela 15 % rabatt.

Annonsprislista 2017
UTGIVNINGSPLAN

PRISER
Storlek

Pris

Uppslag

400x251

30.000

Utfallande

436x286

Helsida

185x251

Utfallande

221x286

För 2017 planeras fyra nummer av TIDNINGEN
SKOGSTEKNIK:

NR

1

2

3

4

Bokning senast

3/2

12/5

8/9

10/11

Material senast

3/2

12/5

8/9

10/11

Utgivningsdag

24/2

2/6

29/9

1/12

Halvsida

RABATT
Vid samtidig bokning av flera införanden utgår
15% rabatt på den andra och de därefter följande

10.000

90x251
Utfallande

221x143
110x286

införanden.
Kvartssida

ANNONSBILAGOR

185x125

17.000

90x125

Andra format Per spalt-mm

7.000
27.00

Enligt offert.
Utfallande uppslag eller helsida utan tillägg.

MATERIALLEVERANS

Angivna mått för utfallande annonser gäller

Tryckupplöst PDF till tomas@midalva.se.

inklusive tre mm. skärsmån.

Framställning av annonsmaterial utförs mot

SPECIELL PLACERING

självkostnad.

Sid 2, sid 3 och näst sista sidan: 17.500:-

UPPLAGA

Sista sidan: 18.500:-

2.400 ex TS-registrerad.

För annan begärd placering tillkommer 10%.

BETALNING

(På sista sidan placeras en adressetikett

Moms tillkommer på angivna priser. Annonser

i övre högra hörnet).

faktureras efter aktuellt utgivningsdatum med

TRYCK

30 dagars kredit.

Tidningen arktrycks på Multi Art

ANNULLERING

ett svanen-märkt PEFC-certifierat

Vid annullering senast sista bokningsdatum ut-

högbestruket papper. Tryckeriet

tages ingen avgift. Vid senare annullering eller vid

är FSC-certifierat.

försenat/uteblivet material förbehåller sig tidningen
rätten att debitera beställt annonsutrymme.

PRENUMERATION
Prenumerationspriset per helår är 340 kr.
Moms tillkommer.
Lösnummerpriset är 85 kr, inklusive moms.

TIDNINGEN SKOGSTEKNIK
ANNONSER: Tomas Nordmark, Christer Nilsson
Centralgatan 14, 852 32 Sundsvall. Tel: 060-12 33 30 (Tomas), 070-746 21 22 (Christer)
E-post: tomas@midalva.se, christer@midalva.se. Tekniska frågor: Bo Mellerstedt, bosse@mellerstedt.se

