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Aktuell Säkerhet 2019

Uppslag
Pris: 51 200:-

Helsida
Pris: 29 200:-

1/2 stående
Pris: 20 600:-

1/2 liggande
Pris: 20 600:-

430 x 280 mm
+ 5 mm utfall

215 x 280 mm
+ 5 mm utfall

104 x 280 mm
+ 5 mm utfall

215 x 134 mm
+ 5 mm utfall

Tekniska upplysningar
Annonsmaterial lämnas som tryckfärdig
pdf via mediakraft.se/adupload. Vid fall
då annonsytan går över sidans kant ska
ges 5 mm marginal för beskärning (utfall).
Typsnitt ska vara inkluderade i filen.
Bilder i annonsen ska vara högupplösta
(300 ppi). Använd endast CMYK-färger.
ICC-profil (PSO Uncoated ISO12647 eci)
finns att hämta på trydells.se.
Skuret format:
Satsyta:		

215 x 280 mm
11 mm från sidkant

nummer 2018:4
för dig som

vill göra säkrar

18
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Aktuell Säkerhet är en pålitlig informationskälla
för säkerhetsansvariga inom privat och offentlig
sektor. Tidningen utkommer med åtta nummer
per år och 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. Genom Aktuell Säkerhet når du
tusentals beslutfattare i säkerhetsbranschen.
Aktuell Säkerhets hemsida uppdateras dagligen
med det senaste från branschen, som varje vecka
under säsong sammanfattas i ett nyhetsbrev.
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Lämning

Utgivning

Halvt uppslag
Pris: 35 200:-

1/4 liggande
Pris: 16 600:-

1/4 stående
Pris: 16 600:-

1/8 liggande
Pris: 13 600:-

430 x 138 mm
+ 5 mm utfall

215 x 65 mm
+ 5 mm utfall

85 x 121 mm

193 x 32 mm

Årsabonnemang Säkerhetsmarknaden
Pris: 9 600:- (åtta införanden)

Utgivning pappersutgåva 2019
Bokningsstopp

Information
Bokad annons som annuleras senare än
tre veckor före materialdag debiteras fullt
pris. Priser gäller färdigt digitalt material.
I övriga fall debiteras produktions- och
reprokostnad. Moms tillkommer.

pris 69 kronor

Tema

  1 28/1
1/2
15/2
Butikssäkerhet
  2 25/2
1/3
15/3
Brand/Säkerhetsgalan
  
3 23/4
26/4
10/5
Informationssäkerhet
  4 20/5
24/5
7/6
Utbildning
  5 19/8
23/8
6/9
Bevakning och skalskydd
  6 30/9
4/10
18/10
Person- och överfallslarm
7-8 4/11
8/11
22/11
Mötesplats Samhällssäkerhet
				Passersystem
Aktuell Säkerhet samarbetar med flera aktörer i branschen.
2003 instiftades Security Advisory Board (SAB) för att stimulera,
utveckla och informera om säkerhetsarbetet i Sverige. I samarbete
med Företagsuniversitetet arrangeras årligen Säkerhetsgalan, där
det prestigefulla priset Årets Säkerhetsprofil delas ut. Vill du veta
mer om nätverket och Säkerhetsgalan är du välkommen att höra
av dig till jenny@aktuellsakerhet.se, 070–6980329.
Annonsbokning
Anders Jeanson
anders.jeansson@mediakraft.se
070–9769630

För advertorial, begär offert!

Rabatter och övriga format
Tillägg: Omslag
+20 %
Rabatt: 8 nummer –15 %,
6 nummer –8 %
För övriga format och bilagor lämnar
vi gärna offert. Rabatter gäller vid
samtidig bokning.

Adress, bild (40 x 40 mm). Tilläggsrad 3,7 mm + 500:-.

Digitalt
Hemsida

Nyhetsbrev

A

A
B

B
D

C
A
B
C
D
E

Toppbanner
Banner sidhuvud höger
Mittbanner stor
Annonsruta höger liten
Annonsruta höger stor

B

1140
334
690
140
334

För advertorial på hemsidan, begär offert!

D
E

x 300 px
x 108 px
x 108 px
x 100 px
x 216 px

Information
Hemsidan uppdateras dagligen med
aktuell information. Nyhetsbrevet
utkommer varje vecka under säsong.
Annonsmaterial lämnas i jpg- eller
png-format på mediakraft.se/adupload.
Priser hemsida avser per månad.
Priser gäller färdigt digitalt material.
I övriga fall debiteras produktions- och
reprokostnad. Moms tillkommer.

C
6 000:2 000:3 500:1 000:2 750:-

A Toppbanner 768 x 128 px 4 500:B Banner
334 x 216 px 2 500:C Advertorial		
6 000:-

Annonsbokning
Anders Jeanson
anders.jeansson@mediakraft.se
070–9769630

