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Textannonser, platsannonser: Format och priser

Annonsbokning/Teknisk info

Du når 80 000 intresserade läsare  
(ORVESTO Konsument 2018:2)

Fotograf:  Thomas Adolfsén/SKOGENbild

Uppslag 
Format: 396x254 mm 
Utfallande:  426x284 mm 
+ 3 mm skärsmån 
Pris: 41.900 kr

Helsida 
Format:  183x254 mm 
Utfallande:  213x284 mm 
+ 3 mm skärsmån 
Pris:  25.000 
 
Omslag 
Pris: 26.200 kr 
4:e omslag 213x242 mm 
+ 5 mm skärsmån

Halvsida, liggande 
Format:  183x124 mm 
Pris:  15.300 kr 

Halvsida,  
stående 
Format: 
89x254 mm 
Pris:  15.300 kr

Kvartsida 
Format:  89x124 mm 
eller 
183x60 mm 
Pris:  8.500 kr

Åttondel 
Format:   89x60 mm 
Pris:  4.300 kr

Bilagor:  1.90/st under 50 gr. 
Geografisk selektering möjlig.  
Storlek max 200x274 mm,  
min A6. 
Övriga bilagor enligt offert. 
Offerter & kampanjerbj.  
Kontakta vår annonsavd.  
Reklam- och mervärdesskatt  
tillkommer ej.

Bokning/Annonsmaterial  Johnny Nattsjö, 
08-412 15 50, annons@skogen.se 
Adress:   Box 1159, 111 81 Stockholm 
Tryckeri:  Pipline Nordic  
Tryckerikontakt:  Björn Viktorsson,  
0702-99 98 49, bjorn.viktorsson@ 
pipelinenordic.se  
Leverans av bilaga:   SDK Distribution AB, 
Ranhammarsvägen 18, 168 67 Bromma 

Tryckförfarande:  Heatset, Omslag i  
arkoffset 
Tidningsformat:  213x284+ mm 
Skärsmån vid utfallande  
annonser:  3 mm (omslag 5 mm) 
Material:  Högupplöst (300 dpi) Pdf- 
fil, CMYK med inkluderande typsnitt 
Raster:  150 linjer (300 dpi) 
Papper:  Omslag 130 gr, inlaga 90 gr 

Annulering:  Vid avbokning av beställd  
och bekräftad annons efter materialdag  
förbehåller vi oss rätten att debitera fullt  
annonspris. 
Annonsansvar:   Tidningens ansvar är   
begränsat till högst annonskostnaden.  
För skada på grund av uteblivet  
införande eller fördröjda annonssvar  
ansvaras ej.

EXTRA TIDNING MEDFÖLJER

TEMA / NATUR- 
OCH VILTVÅRD

Skogsbruksplanen 
 visade 30% för hög 
virkesvolym . . . . . . . . . . . . . . s 6

#9

Sista juni var virkes -
lagren 10,1 miljoner 
kubik, 36% mer  
än samma tid i fjol.

Virkesmätning:  
Så ska matrisfub 
ersättas . . . . . . . . . . . . . . . . s 39

Testet: Ständigt 
uppkopplad med 
smarta kåpor. . . . s 49

2019 • Pris: 85 kr 
Den oberoende 
skogstidningen

Röjning &  
     mångfald  

   – det  
    sköter  
 Johanna 
     och  
  gänget

TEKNIK
SKOGS

#3 � 2019

TEKNIK
SKOGS

#3 � 2019 � 49 kr

BLÄDNING
EN VÄXANDE AFFÄR 

AD BLUE 
   att funka  
        – och  

 göra nytta

Jäm -Så ställd
får 
du

ARBETSPLATS

HÄR ÄR 
 VERKTYGEN

Avtalet ses  
över, du kan 

 påverka

Apse
Tyck

TILL OM



#1

#2

#3 

#4

#5

#6-7 

#8

#9

#10 

#11 

#12

27 januari  

27 februari

27 mars

27 april

27 maj

29 juni

27 augusti

28 september

27 oktober

27 november

28 december

Utgivningsdag: Materialdag: Tema:

7 januari  

7 februari

6 mars

8 april

7 maj

8 juni

7 augusti

7 september

8 oktober

9 november

7 december

Skog & klimat (klimatanpassad skötsel, skogens roll i kollagring) 

Virkesaffären massaved (nya prisklasserna, importfrågan)

Björken (skötsel, ekonomi/marknad,  historia, naturvård, forskning)

Entreprenörerna (teknik, företagar- och arbetsgivarfrågor, ekonomi)

Råvaruförsörjning (efterfrågan, utbud, tillväxt, kvalitet)

Skogsmaten (Turism, affärsidéer, krav på mångbrukare, recept)

Fastighetsmarknaden (vad påverkar priserna, tips vid köp/sälj)

Rase (älgfavoriterna rönn, asp, sälg, ek – naturvård, skötsel, viltbete)

Kultur & historia (kulturhistoria, besöksskog, estetisk plantering)

Virkesaffären (skogsägarfokus, om transparens, konjunktur)

Skyddad skog (politik/debatt om mål, medel o dyl, tips till skogsägare) 

ST

ST

ST

ST

”Med SKOGEN Skogsteknik  
når vi nu ännu mer yrkesfolk  
varje månad.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare 
för SKOGEN och – SKOGEN Skogsteknik.

Platsannonsera på  
webben 
Nå branschen genom dom som kan  
branschen - kostnadseffektivt. Ni når  
ut via rekryteringssajten skogenjobb.se,  
skogen.se och skogssverige.se.  
Pris:  6.900 kr 
 
eSKOGEN 
Vårt nyhetsbrev går ut till över  
16.000 unika e-postadresser/prenu- 
meranter varje vecka. 
Mellanbanner: 410x140 pxl.  
Pris: 4.500 kr/vecka. 
Sidobanner:  220x140 pxl.  
Pris:  2.500 kr/vecka. 

  
skogen.se 
Annonsera på www.skogen.se. 
Här finns nyheter och skogsjobben  
samt våra aktiviteter. SKOGENs webb  
har cirka 50.000 besökare per månad,  
enligt Google Analytics. 
Toppbanner: 1060x200 pxl. 
Pris: 4.850 kr/vecka 
Mellanbanner: (mellan artiklar)  
680x240 pxl. 
Pris: 4.200 kr/vecka. 
Splash: 920x550 pxl. (täcker webbsidan) 
Pris: 4.850 kr/vecka. 
Sidobanner: 260x200 pxl. 
Pris: 2.750 kr/vecka. 

 
        Skogsteknik  
 
Skogsteknik utkommer tillsammans 
med SKOGEN fyra nummer per år.  
Mycket enkelt och smidigt - samma  
pris som SKOGENs ordinarie utgåva  
med en möjlighet att profilera sig extra  
mycket mot storskalig teknik.  
 
Bifogas SKOGEN nr: 2, 5, 9 och 11. 
 
Bokning/Annonsmaterial 
Johnny Nattsjö, 08-412 15 50, 
annons@skogen.se
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