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Fastighetsvärlden är en oberoende, fastighetsekono-
misk, nyhetstidning och kan utan avkall på objektivitet 
ge sina läsare en helt korrekt och saklig information.

Tidningen har fokuserat på de frågor som rör 
ekonomi och marknad och ger därmed läsarna infor-
mation som de har stor användning av i sin profes-
sionella vardag.

Materialet i Fastighetsvärlden är unikt och av den 
kvalitén att informationen ofta kan jämställas med 
konsulttjänster. Att annonsera i Fastighetsvärlden 
innebär att det annonserande företaget placeras i en 
seriös och trovärdig miljö.

Stor köpkraft
Fastighetsvärldens läsare är beslutsfattare i fas-
tighetsföretag och många av de ledande konsulter 
som servar de professionella fastighetsägarna med 
sina tjänster – fi nanskonsulter, advokater, mäklare, 
analytiker, värderare etc. En stor målgrupp är även 

lokalansvariga vid stora och medelstora företag och 
myndigheter.

När det gäller att etablera kontakt med före-
tagsledning samt andra viktiga beslutsfattare hos 
fastighetsbranschens mest intressanta aktörer är 
Fastighetsvärlden en mycket eff ektiv väg.

Flera möjligheter
Fastighetsvärlden har även kompletterande produkter 
och tjänster. Det är webben fastighetsvarlden.se, 
nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag, den årliga 
Indikatorn, FV Jobb samt återkommande fastighets-
seminarier. Även dessa produkter ger goda 

möjligheter till exponering.

WILLY WREDENMARK
VD OCH CHEFREDAKTÖR 
FASTIGHETSVÄRLDEN

Vår fokusering 
ger dig styrka

Victor Karlsson, Key Account Manager
070-323 34 02
victor.karlsson@fastighetsvarlden.se

Hampus Thorén, Account Manager
072-330 45 50
hampus.thoren@fastighetsvarlden.se

Tidningsformat
p 210 x 275 mm

Tryckförfarande
p Off set

Tryckeri
p Carlshamn Tryck & Media

Redaktion
p Fastighetsvärlden
 Box 3087
 103 61 Stockholm
 Tel: 08–631 90 20

Materialadress
annons@fastighetsvarlden.se

OM FASTIGHETSVÄRLDEN ANNONSKONTAKT
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MAGASINET FASTIGHETSVÄRLDEN

Sveriges ledande fastighetsmagasin

INNEHÅLL
FASTIGHETSVÄRLDEN 

p	Intervju med aktuell fastighetsprofil

p	Temasidor med speciellt utvalda  
 ämnen 

p	Investeringstips

p Finansieringslösningar

p	Ett stort projekt granskas

p	Analyser av aktuella företeelser 
 och trender

p	Affärsnyheter från hela Sverige

p	Aktieanalyser

p	Bokslutsnyheter

Det här är aff ärstidningen för fastighetsbranschen. Fastighetsvärlden är 
aktuell, intressant och användbar för alla som arbetar i branschen eller på 
något sätt har behov av att informera sig om hur den ser ut och fungerar.

Vår långa erfarenhet och kompetens om fastighetsmarknaden är svårsla-
gen. Genom hängivna medarbetare och ett stort kontaktnät har vi möjlighet 
att alltid leverera heta nyheter och vassa reportage. Innehållet är hårt 
strukturerat för att vi ska kunna ge läsaren en så balanserad och tydlig bild 
som möjligt av branschen. 

Redan från starten för över 30 år sedan satte vi ribban högt för både inne-
håll och arbetssätt. Vi har alltid arbetat med egna kvalifi cerade medarbe-
tare utbildade inom fastighetsområdet och med duktiga journalister som 
inte tar genvägar. 

Sedan dess har fl era tagit efter, men det fi nns bara ett original – som dess-
utom fortsätter att utvecklas. Vi vill inte enbart leverera fakta, vår förhopp-
ning är att vi även sprider kunskap om hur marknaden är uppbyggd och 
vad och varför vissa saker kommer att ske.
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FASTIGHETSVÄRLDEN

Utgivningsplan 2017

UTGÅVA TEMA OCH SPECIALINNEHÅLL ANALYSER OCH INDIKATORER MATERIALDAG UTGIVNING

FV #1 p Tema: Bostadsutveckling Ortsanalys: Norrköping 18 jan 30 jan
   Indikator: Landskrona
 

FV #2  p Tema: Mipim Ortsanalys: Stockholm 15 feb 27 feb
 p Extra Mipim-bilaga Indikator: Växjö
 p 100 största svenska fastighetsbolagen 

FV #3 p Tema: Hotell, restaurang & leisure Ortsanalys: Umeå 22 mar 3 apr
 p Extra bilaga till prenumeranter: Indikator: Nyköping
  Indikatorn 2017

FV #4 p Tema: Bästa kontoren Ortsanalys: Helsingborg 3 maj 15 maj
   Indikator: Borlänge 

FV #5–6 p Tema: Finansiell kommunikation Ortsanalys: Södertälje 7 jun 19 jun 
 p Almedalen-bilaga Indikator: Skövde

FV #7–8  p Tema: Arkitektur & stadsutveckling Ortsanalys: Borås 9 aug 21 aug
   Indikator: Skellefteå

FV #9 p Tema: Affärsjuridik Ortsanalys: Malmö 6 sep 18 sep
   Indikator: Trollhättan 

FV #10 p Tema: Köpcentrum & Butiker Ortsanalys: Göteborg 4 okt 16 okt
   Indikator: Sundsvall

FV #11 p Tema: Hållbarhet & gröna fastigheter Ortsanalys: Lund 1 nov 13 nov
 p Branschens 50 mäktigaste listas Indikator: Kungsbacka

FV #12  p Tema: Stor konsultutgåva Indikator: Eskilstuna 6 dec 18 dec

UTGÅVA TEMA OCH SPECIALINNEHÅLL ANALYSER OCH INDIKATORER MATERIALDAG UTGIVNING
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FV #3 p Tema: Hotell, restaurang & leisure Ortsanalys: Umeå 22 mar 3 apr
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FV #4 p Tema: Bästa kontoren Ortsanalys: Helsingborg 3 maj 15 maj
   Indikator: Borlänge 
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 p Almedalen-bilaga Indikator: Skövde
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   Indikator: Trollhättan 

FV #10 p Tema: Köpcentrum & Butiker Ortsanalys: Göteborg 4 okt 16 okt
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FASTIGHETSVÄRLDEN

Annonsformat
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Annonsleverans: 
annons@fastighetsvarlden.se 

* Samtliga utfallande format: lägg till 3 mm på samtliga sidor för skärsmån.  
** Sista sidan förses med adressetikett, som upptar 20 mm i övre kant.
*** Fjärdedelsannonser är endast tillgänglig i anslutning till avdelningen Personnytt.

HALVSIDESANNONSER 

Halvsida stående 
p	92 x 242 mm
 
Halvsida stående, utfall*
p	103 x 275 mm 

PRIS: 16.900:-

Halvsida liggande 
p	190 x 118 mm 

Halvsida liggande, utfall*
p	210 x 133 mm 

PRIS: 16.900:-

FJÄRDEDELSANNONSER***

Fjärdedelssida 
p	92 x 118 mm 

Fjärdedelssida, utfall
p	103 x 133 mm 

PRIS: 8.100:-

ÖVRIG INFORMATION

p	För övriga format begär offert 
p	Begärd placering +10%

HELSIDES- OCH 
UPPSLAGSANNONSER 

Uppslag 
p	404 x 252 mm 

Utfallande uppslag* 
p 420 x 275 mm

PRIS: 33.900:-

Helsida 
p	190 x 252 mm

Helsida, utfall*
p	210 x 275 mm

PRIS: 24.900:-

2:a omslag, helsida 
p	190 x 252 mm

PRIS: 29.900:-

3:e omslag, helsida

p	210 x 275 mm 

PRIS: 26.900:-

4:e omslag, utfall**
210 x 242  mm 

PRIS: 33.900:-
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FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG

Branschens 
främsta nyhetstjänst

 Fastighetsvärlden Idag är ledande på förmedling av nyheter om 
fastighetsmarknaden. Redaktionen vinnlägger sig om att genom 
ett gediget nyhetsarbete alltid ligga i frontlinjen. Det görs också ett 
aktivt urval för att komprimera innehållet och hjälpa mottagarna till 
en eff ektiv nyhetsbevakning. 

Nyhetsbrevet distribueras varje vardag under 45 veckor, med uppe-
håll under semestermånaden juli och mellan jul och nyår.
Vi erbjuder er en mycket attraktiv annonsplats med mycket god 
exponering. Fastighetsvärlden Idag är den självklara morgonläs-
ningen för fastighetsaktörer. Du fi nns garanterat med på de fl esta 
beslutsfattares skrivbord under den period du annonserar. Annon-
sering på nyhetsbrevet kan vara mycket intressant att kombinera 
med annonsering på Fastighetsvärldens hemsida. 

BANNER
HÖGERSPALT 

Mått
p	60x35 mm

PRIS: 17.000:-/vecka 

BANNER
SIDBOTTEN 

Mått
p	120x16 mm

PRIS: 12.000:-/vecka 

Kontakta oss för mer information
Annonsleverans: 

annons@fastighetsvarlden.se

Banner
Sidbotten

Banner
Högerspalt
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FASTIGHETSVARLDEN.SE

Annonsering på webben

BANNERS 

 * Take over 800 x 500  px 33.900:-

1 Dubbel toppbanner NY 1225 x 240  px 22.900:-

2 Premium Högersida  250 x 360  px 16.900:-

3 Högersida  250 x 240  px 9.900:-

4 Insider NY 645 x 240  px 14.900:-

4 Insider 2 NY** 645 x 240  px 9.900:-

*Ett modalt fönster som lägger sig ovanpå sajten vid användarens första 
besök för dagen
** Samma typ som vanlig insider men placerad längre ned
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Fastighetsvärldens hemsida erbjuder idag en lång rad 
kompletterande tjänster till våra tryckta produkter. Där 
fi nns branschens största artikelarkiv med fl er än 20.000 
sökbara notiser från nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag 
och fl era artiklar ur tidningen.

Den är fortfarande marknadsledande genom sitt unika 
och genomarbetade innehåll. Besökarna till Fastighets-
världens hemsida är ofta återkommande besökare och 
kan där ta del av nyheter, analyser, krönikor och mycket 
mer.

Med en toppbanner erhåller du en mycket tydlig exponering. 
Även med våra andra format Insider och Högersida erbjuder 
vi dig attraktiv synlighet. Prova gärna att kombinera annon-
sering på hemsidan med annonser i Fastighetsvärlden Idag 
och i veckobrevet.

Annonsleverans: 
annons@fastighetsvarlden.se

1

2

4

3

Obs! Nya mått för  toppbanner 
samt insider-positioner.
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FASTIGHETSVÄRLDENS VECKOBREV

Summering av veckans bästa

Klockan 11.00 varje måndag skickar Fastighetsvärlden ut vecko-
brevet som sammanfattar den föregående veckans viktigaste 
nyheter. Det innehåller även information som sammanfattningar av 
månadens största aff ärer och uthyrningar.

Mottagargruppen för det kostnadsfria veckobrevet är större och 
bredare än för det dagliga nyhetsbrevet. Här har du möjlighet att 
boka enstaka annonsplatser eller dominera genom att lägga kombi-
nationer av två eller tre annonser på ett kostnadseff ektivt sätt.

Standardmått för höjden på annonsutrymmena är 120 px, men det 
går att anpassa efter önskemål.

BANNER INSIDER

Mått
p	480x120 px 

PRIS: 5.500:-

BANNER 
WIDESCREEN

Mått
p	235x120 px 

PRIS: 4.500:-
Annonsleverans: 

annons@fastighetsvarlden.se

Banner
Insider

Banner
Widescreen
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FASTIGHETSVÄRLDEN JOBB

Nå en kvalifi cerad målgrupp

Fastighetsvarlden.se är branschens mest besökta hemsida och 
den självklara platsen för att fi nna ny kompetens. Tillsammans 
med våra andra digitala kanaler – nyhetsbrevet Fastighetsvärlden 
Idag, veckobrevet och LinkedIn – når vi dagligen ut till en stor skara 
läsare.

FV JOBB SPONSOR

Publicering
p	Fri platsannonsering i sex månader 

p	Publicering 8 veckor per tjänst

p	Företagslogotyp vid varje tjänst

p	Logotyp i ”Vi rekryterar i fastighets-
 branschen” på Fastighetsvärlden Jobb

Helsidesannons
p	En helsidesannons i valfri utgåva 
 av magasinet Fastighetsvärlden

Övrig exponering
p	I jobbsnurran på 
 fastighetsvarlden.se

p	Jobbsidan marknadsförs bland  
 annat i Fastighetsvärldens vecko-
 brev och nyhetsbrev

Kontakta oss för prisuppgift

Annonsleverans: 
jobb@fastighetsvarlden.se

PLATSANNONS

Publicering
p	8 veckor på Fastighetsvärlden Jobb 

p	Företagslogotyp vid varje tjänst

Övrig exponering
p	I jobbsnurran på 
 fastighetsvarlden.se

p	Jobbsidan marknadsförs bland  
 annat i Fastighetsvärldens vecko-
 brev och nyhetsbrev

PRIS: 7.900:-
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INDIKATORN 2017

Fastighetsbibeln 
– 39 orter analyseras
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HELSIDESANNONSER 

Helsida, utfall
p	210 x 275 mm

PRIS: 22.100:-

4:e omslag, helsida, utfall
p	210 x 275 mm 

PRIS: 29.900:-

HALVSIDESANNONSER 

Halvsida stående 
p	92 x 242 mm
 
Halvsida stående, utfall
p	103 x 275 mm 

PRIS: 16.900:-

Indikatorn har getts ut av Fastighetsvärlden i över 20 år och är därmed 
unik i sitt slag med den kontinuiteten. Den skickas med tidningen till alla 
prenumeranter i samband med Fastighetsvärlden #3, och fi nns även att 
köpa separat via FV:s webshop. Den sparas av många under mycket lång tid 
och används som ett uppslagsverk. 

Indikatorn innehåller korta analyser av fastighetsmarknaderna på 39 större 
orter i Sverige; fylld med nyckeltal, hyror, priser etc. Dessutom information 
om årets viktiga händelser på fastighetsmarknaden.

Vid varje ort som analyseras fi nns endast en annonsplats, vilket ger extra 
tydlig exponering och det “monopol” som så många önskar sig. Undanta-
get är storstäderna – Malmö, Göteborg och Stockholm. Till dessa fi nns två 
annonsplatser vardera.

Annonsleverans: 
annons@fastighetsvarlden.se


