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Säkerhetsbranschens ledande

tidning har blivit ännu vassare

30 000
läsare



Samarbete som stärker branschen
Security Advisory Board (SAB) instiftades av Aktuell Säkerhet 
år 2003 för att stimulera, utveckla och informera om säkerhetsarbetet 
i Sverige. SAB består av representanter från ledande företag och organisationer, 
och träffas regelbundet för att diskutera aktuella säkerhetsfrågor och utbyta 
erfarenheter under mer informella former. Rådet ska även väcka opinion och 
driva utvalda frågor, såväl i Aktuell Säkerhet som i annan media

SAB leds av en opartisk ordförande, för närvarande Tommy Svensson 
vid Näringslivets säkerhets delegation. Övriga medlemmar är Addici 
Security, ASIS, AXIS Communications, Bravida Säkerhet, PAAM Systems, 
Loomis, Nexus, Securitas Sverige, SIG Security, SäkerhetsBranschen, 
Amigoalarm, Add Secure, Tryggare Sverige och Företagsuniversitetet.

Branschens säkraste tidning
Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer. Tidningen 
är sedan en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat 
som statlig och kommunal sektor.

Aktuell Säkerhet är enligt den senaste läsarundersökningen en trovärdig, 
aktuell, inspirerande och nyttig tidning. Tidningen utkommer med åtta 
nummer per år som lyfter fram affärs nyttan för ditt företag. 

Genom Aktuell Säkerhet når du snabbt tusentals beslutfattare i säkerhets
branschen. Varje nummer når omkring 30 000 läsare. 41 procent av dem 
deltar i beslut om inköp av bevakning och övervakning och nästan lika många 
i beslut om investeringar av larmsystem och mekaniskt inbrottsskydd.

Aktuell Säkerhet samarbetar med bland andra ASIS, SIG Security och 
organisationen SäkerhetsBranschen.

Aktuell Säkerhets hemsida (aktuellsakerhet.se) uppdateras dagligen med 
det senaste från branschen, som en gång i veckan under säsong sammanfattas 
i Aktuell Säkerhets nyhetsbrev.



Säkerhetsgalan och Årets Säkerhetsprofil
Vi fortsättar att arrangera årets säkerhetsevent Säkerhetsgalan, där 
det prestigefulla priset Årets Säkerhetsprofil delas ut i samarbete med 
Företagsuniversitetet. Nästa gala hålls den 5 april på två av Stockholms bästa 
mötesplatser: helt nya At six och Berns salonger.

Bland dem som under åren tagit emot utmärkelsen Årets Säkerhetsprofil 
märks Magnus Ranstorp, Sveriges terrorexpert nummer ett, AnneMarie 
Eklund Löwinder, kvalitets och säkerhetschef vid Internetstiftelsen i Sverige 
och Säkerhetspolisens tidigare chef Anders Danielsson.

Ny ägare satsar för framtiden
2016 fick Aktuell Säkerhet en ny ägare i Perssons Förlag AB. Bakom förlaget 
står Jenny Persson, som är ett välkänt ansikte i branschen efter flera år som 
chefredaktör för tidningen.

Redaktionen arbetar därmed vidare med samma ambition som tidigare: 
Att leverera en kvalitetstidning med det senaste från branschen. Däremot sker 
förändringar vad gäller formen på tidningen och i vilka kanaler den finns 
representerad. Först ut är att ge papperstidningen ett ansiktslyft.

– Även om det heter att ”det är insidan som räknas” vet vi alla att ett snyggt 
fodral ger läsarna en trevligare läsupplevelse. Därför satsar vi på att uppdatera 
tidningens formspråk, säger Jenny Persson.

Vi satsar även på att utöka Aktuells Säkerhets kanaler till läsarna genom 
större närvaro i sociala medier och genom att möta läsarna på mässor och 
branschevent.

Magnus Ranstorp 
 Foto: Tor Johnsson



Utgivningsplan och annonspriser 2017
 Nummer Utgivningsdag Materialdag Redaktionella specialinslag
 1 24/2 10/2 Brandsäkerhet 
 2 24/3  10/3 Passagesystem, SäkerhetsGalan 5/4 *
 3 5/5 21/4 Person- och överfallslarm
 4 9/6 26/5 Informationssäkerhet
 5 1/9 18/8 Bevakning/skalskydd, Skydd & Säkerhet 6–7/9 *
 6 13/10 29/9  Butikssäkerhet
 7 17/11 3/11 Sectech 21–22/11 *
 8 15/12 1/12  Utbildning/utveckling
 * Extra upplaga

Kontakt

Uppslag 51.200:-
Liggande:  418x263 mm
Liggande utfall: 430x280 mm + 3 mm

Helsida 29.200:-
Stående: 198x263 mm
Stående utfall: 215x280 mm + 3 mm

1/4-sida 16.600:-
Stående: 96x131 mm
Liggande: 198x63 mm

1/8-sida 13.600:-
Liggande: 198x32 mm

Halvt uppslag 35.200:-
Liggande: 418x130 mm
Liggande utfall: 430x138 mm + 3 mm

Halvsida 20.600:-
Stående: 96x263 mm
Stående utfall: 102x280 mm + 3 mm
Liggande: 198x130 mm
Liggande utfall: 215x138 mm + 3 mm

För övriga format och bilagor lämnar vi gärna offert. Rabatt vid samtidig bokning 15 % (åtta införanden), 
8 % (sex införanden). Tillägg omslagssidorna +20 %. Bokad annons som annulleras senare än tre veckor 
före materialdag debiteras fullt pris. Annonsmaterial ska mejlas som högupplöst pdf i bokat format till 
as@mediakraft.se. Bilder ska vara högupplösta (300 ppi) separerade i CMYK. Då annons en går över 
sidkant ska marginal ges för beskärning med 3 mm utfall. Typsnitt ska vara inkluderade i filen.

Årsabonnemang säkerhetsmarknaden 9.600:- (åtta införanden)
Här publiceras företag branschvis. Sju adressrader och logotype i färg. För tilläggsrad +500:-.

Banner och platsannons på hemsida och i nyhetsbrev
Aktuell Säkerhets hemsida (aktuellsakerhet.se) uppdateras dagligen med det senaste från branschen. 
Nyhetsbrevet utkommer med fullmatad information varje vecka under säsong. Annonsmaterial mejlas 
till as@mediakraft.se som jpeg- eller png-format i upplösningen 72 ppi. För priser och banner format se 
www.aktuellsakerhet.se/annonsera

Jenny Persson, chefredaktör 
och ansvarig utgivare

0706–98 03 29
jenny@perssonsforlag.se

Robert Wallner,  
försäljningschef

08–23 45 32, 0709–92 53 43
robert.wallner@mediakraft.se

Anders Jeansson,  
mediesäljare

08–23 45 33, 0709–76 96 30
anders.jeansson@mediakraft.se


