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VI GER DIG ETT FÖRSPRÅNG

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

VILL DU NÅ UT TILL HELA INSTALLATIONSBRANSCHEN? 
DÅ ÄR DETTA RÄTT KANAL FÖR DIG.



MÅNADS-MAGASINET

Installationssiffror.nu är 
Sveriges enda månads-
magasin för installations-
branschens affärer. 
Magasinet är helt nytt, 
men eftersom vi ingår 

i samma familj som vår väletablerade 
dagstidningssyster Installationssiffror.se vågar 
vi påstå att vi har järnkoll på branschens 
affärer.

Detta gör magasinet unikt. Ytterligare en sak 
som gör oss unika är att vi är helt oberoende 
från partsintressen. Våra läsare är våra enda 
uppdragsgivare.

Magasinet har en rak ton. Vi duckar inte 
för att skriva som det är och vi skriver det 
med en attityd. Det ger våra artiklar högt 
läsvärde.

Vår bevakning fokuserar framför allt på 
branschens bokslut. Vi heter siffror och 
branschens siffror är vårt DNA. Nya 
projekt, förvärv, heta rekryteringar eller 
organisationsförändringar hör också till våra 
mest uppskattade ämnen. Från de lokala och 
regionala perspektiven till de nationella - och 
ibland globala.

Välkommen som läsare!

Rolf Gabrielson
chefredaktör
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Utgivningsdag Materialdag

Vårt mål är att du som 
annonsör ska nå rätt 
målgrupp, med rätt 
budskap, i rätt forum.

Vår målgruppsanalys 
är enkel. Alla som fattar beslut om 
pengar i och runt installationsbranschen 
är navet i vår målgruppsuppbyggnad. 
Vi är kort och gott verktyget som ger 
branschens beslutsfattare nödvändiga 
beslutsunderlag. Till denna stora grupp 
kommer också alla de som helt enkelt är 
intresserade av branschens affärer ändå.

Utgångspunkten i allt vi gör är att det ska 
bidra med relevanta värden för dig som 
kund hos oss. Vi drivs av att upplevas som 
en del av våra kunders framgång.

Vi tror att det är viktigt för dig som 
marknadsförare att veta att din annons 
exponeras i sammanhang där innehållet 
är relevant, intressant och viktigt. 

Vår redaktionella inriktning i kombination 
med denna målgrupp tror vi skapar ett 
väldigt spännande universum att synas i 
för dig som annonsör.

Välkommen som annonsör!

Therese Skorupan
key account manager

Vill du nå ut till hela installationsbranschen? Då är detta rätt kanal för dig.
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MAIL

LÄS MAGASINET

ANNONSERA

0651 - 160 00

kundservice@installationssiffror.nu 

www.installationssiffror.nu

www.installationssiffror.nu/annonsera
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Kontakta Therese

Tel: 0708 50 59 88
Mail: therese.skorupan@installationssiffror.nu
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