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Affärslivet blir allt hårdare. Marginalerna allt mindre. Behovet av ett försprång allt större.
Att bli kund hos Installationssiffror.se är en investering. Att inte bli det är en kostnad.

VILL NI NÅ BRANSCHENS BESLUTSFATTARE? 
DÅ ÄR DETTA RÄTT KANAL FÖR ER.
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Välkommen att annonsera hos oss på Installationssiffror.se, affärs-
magasinet som läses regelbundet av branschens beslutsfattare. 
Installationssiffror.se är Sveriges enda affärstidning för VVS- och 
elbranschen, därtill oberoende och fri från särintressen, och finns i 3 
editioner: Installationssiffror.se, VVSsiffror.se och Elsiffror.se.

Vår styrka ligger i vårt till stor del unika material,med bevakning av 
branschens affärer ur bland annat bokslutsperspektivet. Ingen läser 
lika många branschbokslut som vi gör. 

Men vi läser inte bara, vi snackar också. Med branschen. Varje dag. 
För att få perspektiv, som ger perspektiv.

Vi är också oftast ”först på plats” vid viktiga händelser som förvärv, 
nya projekt, personförändringar med mera och har även de djupa 
analyserna av bokslut och trender som hjälper dig som beslutsfattare.

Det skapar läsvärde och därmed ett intressant universum för dig som 
annonsör.

Välkommen att kontakta mig, Therese Skorupan, på tfn 0708- 50 59 88 
eller therese.skorupan@installationssiffror.se för en förutsättningslös 
diskussion om hur affärsmagasinet kan hjälpa dig i din marknadsföring.

Vill ni nå branschens beslutsfattare? Då är detta rätt kanal för er.
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kundservice@installationssiffror.se

www.installationssiffror.se/analysshoppen

www.installationssiffror.se/annonsera

ANNONSERA I AFFÄRSMAGASINET
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För bäst träffsäkerhet och lägsta kontaktkostnad 
rekommenderar vi att ni annonserar i alla tre editioner 
och i Nyhetsbrevet under 1 år.

Vid bokning av plats i både affärs-
magasinet och nyhetsbrevet.
Vid bokning av fler editioner.
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Priser angivna per månad exkl 
moms och avser en edition.

12.834kr 2.625kr 1.894kr

ANNONSPRISER PANORAMA TOPP HÖGERSPALT  1-4 HÖGERSPALT  5-91 2 3 4 5

5% 10% 20%15%

VOLYMRABATTER 2-3 MÅNADER 4-6 MÅNADER 12 MÅNADER7-11 MÅNADER

4.169kr 7.963kr 7.926kr
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! För aktuell besöksstatistik och kontakt-
kostnad var god kontakta oss.

Scanna QR-koden eller använd 
länken för att boka er plats 
redan idag!

Scanna QR-koden

www.installationssiffror.se/annonsera
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