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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.



NYHETS-BREVET

5%
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Vill ni nå branschens beslutsfattare? Då är detta rätt kanal för er.

ANNONSUTRYMMEN

0651 - 160 00TELEFON

MAIL

ANALYSSHOPPEN

ANNONSERA

kundservice@installationssiffror.se

www.installationssiffror.se/analysshoppen

www.installationssiffror.se/annonsera

Genom att annonsera i vårt nyhetsbrev når du dem som fattar beslut om 
pengarna i branschen, rätt in i deras mejlboxar. Nyhetsbrevet skickas 
ut 5 dagar i veckan, 52 veckor om året*. (observera att annonser inte 
publiceras i de extra nyhetsflasharna)

Nyhetsbrevet skickas ut tidigt på morgonen och vi vet att många 
börjar sin arbetsdag med vårt brev. Öppningsfrekvensen är mycket 
hög i förhållande till tillgänglig branschstatistik** och en annons i vårt 
nyhetsbrev får därför hög uppmärksamhet till en låg kontaktkostnad.

Nyhets- och analystempot i vårt affärsmagasin, som utgör källan till 
nyhetsbrevets innehåll, är mycket högt. Nyhetsbrevet upplevs därför 
alltid som uppdaterat och fräscht.

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

ANNONSERA I NYHETSBREVET

ANNONSERA

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

Vid bokning av plats i 
både nybetsbrevet och 
affärsmagasinet.

Vid bokning av fler editioner.
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** ”Industry average”, branschstatistik från vår nyhetsbrevssystemleverantör Mailchimp.
* Med reservation för eventuella avvikelser omkring semesterperioder och helger.

Scanna QR-koden eller använd 
länken för att boka er annons i 
nyhetsbrevet redan idag!

Scanna QR-koden

http://www.installationssiffror.se/annonspriser-2019
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