
Aluminium Scandinavia är en digital tidning med över 
6 000 beslutsfattare som prenumeranter. Det finns endast ett 
media som täcker hela bredden inom aluminium och andra 
lättmetaller. Det finns bara en tidning som med lätthet når 
den svenska industrins konstruktörer, inköpare och produk-
tionsledare. Det finns endast ett sätt att enkelt och effektivt 
nå ut till hela branschen. Det finns bara en branschtidning – 
Aluminium Scandinavia. 

Priser 2022 

UTGIVNINGSPLAN 2022

Annonsstorlekar

1/2 sida
185x135 mm
90x275 mm

1/1 sida
185x275 mm
Utfallande
210x297 mm
+ 5 mm

1/4 sida
185x65 mm
90x135 mm

Baksida
210x297 mm
+ 5 mm

Uppslag
400x275 mm
Utfallande
430x317 mm

Rabatter: 15 % vid sex införanden, 10 % vid fyra införanden. 
Priserna gäller inklusive reklamskatt, exklusive moms. Betal-
ning 15 dagar netto. Tillägg: Begärd placering 15 %. Kostna-
der för eventuell sättning, repro och layout  tillkommer.

Valet är lätt!

Satsyta:  185x275 mm.
Rastertäthet: Upp till 150 linjer/tum.
Material:  Filer i PDF. 
e-mail torbjorn.larsson@nortuna.se

Tekniska fakta
Torbjörn Larsson
torbjorn.larsson@nortuna.se
+46708188100

Aluminium Scandinavia
Romfartuna, Nortuna 1 • 725 94 Västerås
Tel 0708-188100
www.aluminium.nu

Kontakt
Annullering: Vi godtar endast skriftlig 
annullering och endast under förutsätt-
ning att vi får den senast fyra veckor 
före sista materialdag.

För inköpare, konstruktörer 
och andra beslutsfattar är 
Aluminium Scandianvias 
Länksidor och Branschsidor 
ett enkelt och snabbt sätt att 
hitta leverantörer. 
Länksidor: 2 000:-
per nummer.
Branschregister: 400:- 
per rad och år.

För oss är det viktigt att du som annon-
sör känner trygghet  med att synas hos 
oss. 

Vid varje utgivning av Aluminium 
Scandinavia skickar vi ut fyra nyhets-
brev - där du som annonsör också syns 
tydligt med din logga och länk. 

Med 6 000 prenumeranter som får fyra 
nyhetsbrev per nummer maximerar 
du din exponering genom Aluminium 
Scandinavia. 

Största exponering

Storlek Fyrfärg
Uppslag 37 700:-
1/1 sida 22 700:-
1/2 sida 15 900:-
1/4 sida     8 600:-

Omslag
2:a omslag 25 600:-
3:e omslag 23 600:-
Baksida 27 600:-

Nr Utgivning 

1 31 januari
2 28 mars
3 20 juni
4 19 september
5 31 oktober
6   5 december

Manusdag 
Nyheter/notiser

  3 januari
  1 mars
30 maj       
29 augusti
10 oktober
14 november

Materialdag 
Annonsmaterial

17 januari
14 mars
  6 juni
  5 september
17 oktober
21 november

Kvar 
hösten 
2022

Nyhetsbrev
4 ggr/utgivning

Annonsörer har 
logo med länk i 

varje nyhetsbrev


