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OM FASTIGHETSVÄRLDEN

Vår fokusering
ger dig styrka
Fastighetsvärlden är en oberoende, fastighetsekonomisk,
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 information som de
har stor användning av i sin professionella 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 fastighetsföretag och många av de ledande konsulter som servar de
professionella fastighetsägarna med sina tjänster – finanskonsulter, advokater, mäklare, analytiker, värderare etc. En
stor målgrupp är även lokalansvariga vid stora och medelstora företag och myndigheter.

OM FASTIGHETSVÄRLDEN
Tidningsformat

När det gäller att etablera kontakt med företagsledning
samt andra viktiga beslutsfattare hos fastighetsbranschens
mest intressanta aktörer är Fastighetsvärlden en mycket
effektiv 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 fastighetsseminarier. Även
dessa produkter ger goda
möjligheter till exponering.
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MÅNADSMAGASINET UTGIVNING & FORMAT

Utgivningsplan och format 2019
HELSIDA

Baksida
Pris: 33.900:-

Helsida
Pris: 24.900:-

Uppslag
Pris: 36.900:-

Liggande halvsida
Pris: 16.900:-

Stående halvsida
Pris: 16.900:-

210 x 242 mm

210 x 275 mm

420 x 275 mm

210 x 133 mm

103 x 275 mm

190 x 118 mm (ej utfall)

92 x 242 mm (ej utfall)

Gördel
Pris: 49.900:-

2:a/3:e omslag
Pris: 29.900:-/26.900:-

Kontakta för format

210 x 275 mm

Samtliga format: Lägg till 3 mm utfall och skärmärken.
Annonsleverans: annons@fastighetsvarlden.se

INNEHÅLL
U TGÅVA

TEMA OCH SPECI A LI NNEHÅLL

ORTSANALYSER

D E AD LIN E

UTG I V N I N G

#1

Tema: Bostadsutveckling

Umeå

17 jan

28 jan

#2

Tema: Mipim

Stockholm

21 feb

4 mar

Special: 100 största svenska fastighetsbolagen
Broschyr: Guide till Mipims höjdpunkter

#3

Tema: Hotell, restaurang & leisure

Norrköping

28 mar

8 apr

#4

Tema: Bästa kontoren

Helsingborg

9 maj

20 maj

#5–6

Tema: Finansiell kommunikation

Lund

5 jun

17 jun

Bilaga: Allt om Almedalen

#7–8

Tema: Arkitektur & stadsutveckling

Uppsala

8 aug

19 aug

#9

Tema: Affärsjuridik

Malmö

5 sep

16 sep

#10

Tema: Köpcentrum & Butiker

Göteborg

3 okt

14 okt

#11

Tema: Hållbarhet & gröna fastigheter

Borås

31 okt

11 nov

#12

Tema: Stor konsultutgåva

–

5 dec

16 dec

Mipim-broschyr (FV #2)

Almedalen-special (FV #5–6)

Inför Mipim-mässan i Cannes producerar

Mycket som händer under Almedalsveckan berör bygg-

Fastighetsvärlden en liten guide med

och fastighetssektorn. Fastighetsvärlden tar avstamp i det

schema över de viktigaste höjdpunkterna

som ligger högst upp på kommunernas dagordning och synar

att hålla koll på under Mipim-mässan,

behovet av investeringar inom samhällsbyggnad. Bilagan

franska fraser som är bra att känna till och

medföljer magasinet till alla prenumeranter och finns även

en översiktlig karta.

tillgänglig för nedladdning gratis via fastighetsvarlden.se
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NYHETSBREVET FV IDAG BANNERS & FORMAT

NYHETSBREVET FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG

Den ledande nyhetstjänsten
Det senaste om transaktioner, uthyrningar och
personnytt. FV Idag har många gånger varit
först av alla medier med stora nyheter. Det är
snabbt, kortfattat, och bygger på kunskap och
trovärdighet.
Redaktionen är måna 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 effektiv nyhetsbevakning.

ANNONSYTOR
P OS IT ION

1. Banner högerspalt
2. Banner sidbotten

M ÅT T M M

P RIS P E R V EC K A

60 x 35

17.500:-

120 x 16

12.500:-

Obs!

Nyhetsbrevet distribueras varje vardagsmorgon under 45 veckor,
med uppehåll under semestermånaden juli och mellan jul och nyår.
Vi erbjuder er en attraktiv annonsplats med mycket god exponering. Fastighetsvärlden Idag är den självklara morgonläsningen för
fastighetsaktörer. Du finns garanterat med på de flesta beslutsfattares
skrivbord under den period du annonserar.

Nyhetsbrevet är ofta fullbokat.
Kontakta oss för mer information
om vilka veckor som är lediga.

1.

Annonsleverans:
annons@fastighetsvarlden.se
2.
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FASTIGHETSVARLDEN.SE BANNERS & FORMAT

FASTIGHETSVARLDEN.SE

Branschens mest besökta sajt
Fastighetsbranschens bästa och mest besökta nyhetssida erbjuder inte bara de senaste nyheterna, utan även
porträtt på välkända branschprofiler, krönikor, bildspecialer, jobbannonser, topplistor och mycket mer.
Fastighetsvarlden.se växer mer för varje år
och det reflekteras i statistiken – omkring
22.000 unika besökare och över 100.000
sidvisningar per vecka. Med en toppbanner
erhåller du en mycket tydlig exponering
högst upp på sajten. Även med våra andra
format Insider och Högersida erbjuder vi dig
attraktiv synlighet – antingen i huvudflödet
av nyheter eller högst upp högerspalten, som
bland annat innehåller de senaste tjänsterna i
fastighetsbranschen och personnytt.

1.

BANNERS
P OS IT ION

M ÅT T PX

PR I S

800 x 400

33.900:-

1225 x 240

22.900:-

2. Premium högersida

250 x 360

16.900:-

3. Högersida

250 x 360

9.900:-

4. Insider

645 x 240

14.900:-

4. Insider 2 **

645 x 240

9.900:-

* Take over
1. Toppbanner

2.

4.
3.

Prova gärna att kombinera annonsering på
hemsidan med annonser i Fastighetsvärlden
Idag och i veckobrevet.

* Ett modalt fönster som lägger sig ovanpå sajten vid användarens första besök för dagen
** Samma typ som vanlig insider men placerad längre ned

BRA ATT VETA
Fastighetsvärldens veckobrev
Varje måndag summerar veckobrevet den
senaste veckans viktigaste nyheter och händelser.

ACCE PT E RAD E
FILFORM AT

JPEG, PNG,
GIF (animerad OK)

Utskicket har cirka 10.000 prenumeranter.
Insider-banner veckobrev
Pris: 6.900:-

M AXV IKT

Så lätta som möjligt är rekommenderat. Helst under 250 KB

Mått: 511 x 211 px
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beroende på dimension.
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SEMINARIER SAMARBETSPARTNER

FASTIGHETSVÄRLDENS SEMINARIER

Personligt möte med branschen
Varje år arrangerar Fastighetsvärlden en rad välbesökta
och uppskattade seminarier i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Vi lägger stor vikt på att skapa intressanta och
kreativa seminarieprogram.

STANDARDPARTNER: FR. 35.000:Utställarplats med utrymme för monter.

Möjlighet att lägga med tryckt material i deltagar-

Vi erbjuder ett begränsat antal utställarplatser vid varje seminarium. För dig
som utställare innebär det att du får mycket goda möjligheter att etablera
kontakter till en kvalificerad målgrupp bestående av aktiva investerare,
professionella förvaltare, ledande konsulter och rådgivare, företagsledning
och viktiga beslutsfattare. Här har du chansen att exponera ditt varumärke
och skaffa nya och goda relationer för framtida affärer.
Om du är intresserad av att medverka vid flera seminarier eller kombinera partnerskapet med exponering i övriga produkter – exempelvis Fastighetsvärldens
magasin, webb eller nyhetsbrev – kan vi självfallet skräddarsy en lösning.

mappen som delas ut vid seminarietillfället.

Två deltagarplatser till seminariet. Ytterligare
deltagare får 50 procent rabatt på ordinarie pris.

Logotyp synlig i deltagarförteckningen, på roll-ups
och presentationsbild.

Logotyp med länk vid seminarieprogrammet på
fastighetsvarlden.se och i FV:s mejl och brevutskick.

N ÅGRA AV FV: S TIDIGARE SAMAR B ETS PA RTNERS
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SEMINARIER SCHEMA 2019

Seminarier under 2019
VÅREN 2019
S E M INARIE

PLATS

DAT UM

3.000+
besökare kommer till
Fastighetsvärldens seminarier
varje år.

Bostadsdagen Göteborg

Göteborg, Radisson Blu Scandinavia

30 jan

Bostadsdagen Öresund

Malmö, Malmö Börshus

7 mar

Stockholmsmarknaden

Stockholm, Berns, Stora Salongen

19 mar

Mälarmarknaden

Västerås, Aros Congress Center

9 apr

Uppsalamarknaden

Uppsala, Uppsala Konsert & Kongress

25 apr

Samhällsfastigheter

Stockholm, Berns, Stora Salongen

7 maj

Fastighetsdagen

Stockholm, Grand Hôtel, Vinterträdgården

15 maj

Hotell & Fastigheter

Stockholm, Grand Hôtel, Vinterträdgården

4 jun

S E M INARIE

PLATS

DAT UM

Logistik & Fastigheter

Eskilstuna, Elite Stadshotellet

12 sep

Öresundsmarknaden

Malmö, Malmö Live

16 sep

Stockholm Nordväst

Kista, NOD

25 sep

Köpcentrum & Butiker

Stockholm, Grand Hôtel, Vinterträdgården

2 okt

Östgötamarknaden

Norrköping, Louis De Geer Konsert & Kongress

8 okt

Handel, hotell & fastigheter

Malmö, Malmö Börshus

6 nov

Handel, hotell & fastigheter

Göteborg, Elite Park Avenue Hotel

13 nov

Bostadsdagen

Stockholm, Grand Hôtel, Vinterträdgården

20 nov

Fastighetsmarknaden

Stockholm, Grand Hôtel, Spegelsalen

5 dec

60+
samarbetspartners har
medverkat under 2018.

Fastighetsdagen i Spegelsalen,
Grand Hôtel.

HÖSTEN 2019

Frågor?

Fastighetsvärlden | Box 3087, 103 61 Stockholm | Norrlandsgatan 31, 2 tr | Telefon: 08–631 90 20 | www.fastighetsvarlden.se

Har du frågor eller undrar
något om våra kommande
evenemang? Kontakta
oss på seminarier@
fastighetsvarlden.se.
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FV JOBB PLATSANNONSERING

onsdag 2018-11-21
Nr 197-2018
producerat kl. 08:15

Alltid först med de viktigaste nyheterna.tel: 08–631 90 21 mejl: red@fastighetsvarlden.se

Stockholms stad vädjar om hjälp

FASTIGHETSVÄRLDEN JOBB

Måste klara behovet av samhällsfastigheter. Stockholms stad växer snabbt befolkningsmäs-

sigt. Det nya grönblå styret i stadshuset vänder sig flera gånger i budgeten, som Fastighetsvärlden läst, till de privata fastighetsinvesterarna – och man söker ett utökat samarbete.
Där skriver man bland annat att staden behöver söka ökad extern medverkan i skol- och
förskoleutbyggnaden för att klara behovet.
Staden konstaterar vidare, när det gäller samhällsfastigheter generellt, att egna byggnationer i ökad utsträckning ersätts med inhyrning från externa aktörer. Samverkan med
externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare i framtiden för att kunna tillgodose
behovet av att tillhandahålla effektiva lokaler, står det i budgeten. Staden vill även att det
uppförs fler idrottsanläggningar som kan byggs och drivs av fristående aktörer.

Tredje ”vd-noteringen” för Jens Engwall

web+

Tionde noteringen för Bengt Kjell. På fredag noteras fastighetsbranschens nya busiga fastig-

hetsbolag, Nyfosa. Det blir tredje bolaget som Jens Engwall ringer in på börsen som vd.
– Det här är riktigt kul, och äntligen kommer det något kul till börsen. Nyfosa är något
annat än det som har noterats de senaste åren, säger Engwall till Fastighetsvärlden.
1999 ringde han i börsklockan för Kungsleden och 2014 ringde han in Hemfosa.
Nyfosas styrelseordförande Bengt Kjell utklassar dock Jens Engwall när det gäller att varit med om antalet noteringar. Kjell har, från styrelseplats, varit med om hela tio noteringar.
Läs mer om Jens Engwalls syn på marknadsförutsättningarna på sajten.

Lägenhet längst upp kan säljas för 175 mkr

web+

Rekord. Serneke och NREP kan i Göteborg vara på väg att sälja Sveriges dyraste lägenhet.

– Jag har en kund som vill slå ihop tre penthouse i Karlatornet i Göteborg till drygt tusen kvadratmeter. Det skulle kosta 175 miljoner kronor, säger mäklaren Niklas Bentzon till Expressen.

Transaction Analyst
STOCKHOLM We have an opening for an
analyst in the transaction team in our
Stockholm office. The main tasks for this...
Client Manager
STOCKHOLM Propstreet är den digitala
marknadsplatsen för kommersiella fastigheter. Vår drivkraft är att bidra till en mer...
Analytiker/Associates
STOCKHOLM Som Analytiker/Associate
inom Capital Markets kommer du att ingå i
ett av Sveriges mest kompetenta...
Framtidens Centrumchef
NORRKÖPING Önskar du nya utmaningar
på en dynamisk plats som står inför förändringar för att möta upp framtiden...
Asset Manager Nordics
STOCKHOLM The asset management
team, comprising six people in the Nordics,
seeks to identify value-add real estate...
Finans- och Fastighetscontroller
STOCKHOLM Söker du en roll där du får
vara med och aktivt bidra i finansteamet på
ett fastighetsbolag som skapar affärer...

Skanska hyr ut 3 300 kvm i Solna United

Lease Manager

Vasakronan tappar hyresgäst i Kista. Skanska har tecknat avtal med it-företaget TeleCom-

STOCKHOLM Som Lease Manager ansvarar du för att hitta nya attraktiva lägen för

puting, som samlar sin växande svenska verksamhet på 3 300 kvm kontor Solna United vid
Solna Station. Bolaget är idag hyresgäst i Vasakronans fastighet Knarrarnäs 2 i Kista.

Branschen hos Zlatan – tjejerna tar för sig
Dags för tredje upplagan av Baltazar Invitational. Det råder en mindre explosion när det gäller

att bygga padelhallar runt om i landet. Allt fler fastighetsinvesterare visar intresse, och på
torsdagen går branschen i närkontakt med den populära racketsporten när välgörenhetsturneringen Baltazar Invitational arrangeras för tredje gången. Eventet äger rum i nya Padel Zenter i
Årsta som drivs av Zlatan Ibrahimovic. Det är Stockholmsområdets största anläggning.
– Det medför att vi kunnat expandera ganska rejält jämfört med tidigare år. Vi kommer
i år att ha hela 80 deltagare i tre olika klasser. Extra roligt i år är att det anmält sig riktigt
många tjejer, säger Joakim Hofsten, tävlingsgeneral vid Baltazar.
Fastighetsvärlden kommer redovisa resultat och visa ett flertal bilder från eventet.

våra butiker och lokaler samt för...
Transaktionsanalytiker
STOCKHOLM Klövern söker dig som har
god analytisk förmåga, ett genuint intresse
för fastigheter och den finansiella...
Byggprojektledare
STOCKHOLM Lokalförsörjningsnämnden
har till huvuduppgift att svara för Borås
Stads lokal- och anläggningsförsörjning...
Vice President Asset Manager
STOCKHOLM As a VP Asset Manager, you
will be part of the Real Estate platform
within the EQT and participate in the...

Hemfosa satsar
i Västerås

Dreem och Tovatt
utvecklar i väst

Bonava säljer
billiga bostäder

uHemfosa vinner uppdraget
att uppföra Socialtjänstens Hus
i Västerås. Nybyggnationen
kommer att ske på Hemfosas
fastighet Sigurd 6 som ligger

uEfter en upphandling står
det klart att det blir Dreem
Arkitekter och Tovatt Architects
& Planners som gemensamt
får ta sig an uppgiften att för

uBonava säljer ett hyresprojekt i Berlin till bostadsbolaget
Wohnbau Bonn. Affären omfattar 124 hyreslägenheter fördelat
på två hus. Priset är ca 245

   

FV JOBB

En kvalificerad målgrupp
Fastighetsvarlden.se är branschens
mest besökta hemsida och den
självklara platsen för att finna ny
kompetens.
Tillsammans med våra andra digitala kanaler
– nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag, veckobrevet och LinkedIn – når vi dagligen ut till en
stor skara läsare. Med Fastighetsvärlden Jobb får
du en rekryteringsportal vars målsättning är att
sammanlänka rätt kompetens för varje enskilt
behov.

PLATSANNONS: 7.900:-

SPONSOR: 99.900:-

8 veckor på Fastighetsvärlden Jobb

Fri platsannonsering i tolv månader

Företagslogotyp vid varje tjänst.

Publicering 8 veckor per tjänst

Delning på FV Jobb:s Linked-in

Företagslogotyp vid varje tjänst

Delning på FV Jobb:s Linked-in

Logotyp i sponsorposition på
webben och i mejlutskick.

Att sätta in en platsannons på fastighetsvarlden.se
är enkelt – mejla informationen (text och logotyp)
till jobb@fastighetsvarlden.se.

ÖVRIG EXPONERING
Vid intresse för ett skräddarsytt paket,
sponsorskap eller i samband med annonsering
i exempelvis magasinet Fastighetsvärlden,
kontakta gärna en av våra mediasäljare för att
få den bästa möjliga lösningen.

De senaste tjänsterna syns en gång
i veckan i Fastighetsvärldens dagliga
nyhetsbrev och veckobrev.

Varannan vecka mejlar Fastighets-

Annonsleverans:
jobb@fastighetsvarlden.se

världen ut ett specifikt mejl om nya
tjänster där de senaste inkomna
synliggörs tydligt.
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FV EXPERT

FV EXPERT

Nå ut med en personlig touch
FV EXPERT: FRÅN 39.000:-

Med FV-Expert kan ni möta era befintliga och
potentiella kunder på ett nytt sätt.

E XP ON E RIN G

Som FV-Expert syns ni med en kompetent text med
en personlig touch, vilket ger er möjlighet att på ett
naturligt sätt sprida kunskap och bygga renommé
åt företaget. FV-Experten håller texten inom sitt
specialområde och tar gärna upp nya företeelser.
Personliga värderingar sätter extra krydda på
texten.
Experten publiceras på måndagar på fastighetsvarlden.se, där den även får ett bra bannerutrymme. Samma morgon syns den även stort i det
dagliga nyhetsbrevet och får en bannerposition
i veckobrevet och delas på Fastighetsvärldens
Linkedin-sida.

Syns under en veckas tid på Fastighetsvärlden Idag

Bra placering under en vecka på fastighetsvarlden.se

FV
EXP

Syns i Fastighetsvärldens veckobrev

Länkning via Fastighetsvärldens Linkedin-konto

Lagring på fastighetsvarlden.se

T E XT LÄN G D

1.700–2.300 tecken (inkl. blanksteg)

BILD M AT E RIAL

Annonsleverans:
hampus.thoren@fastighetsvarlden.se

Bilden ska vara i halvporträttsformat (midjan och
uppåt), ca 300 dpi och minst 60 x 100 mm.
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NORDIC PARTY BY FASTIGHETSVÄRLDEN

Nordens största branschfest
på franska rivieran
Under Mipim 2020 arrangerar
Fastighetsvärlden åter Nordic Party.
Det är en given träffpunkt för nordiska
besökare av mässan och det har bara
blivit bättre och bättre.

NORDIC PARTY 2020 SPONSORPAKET: 149.900:BILJ E T T E R

S E M IN ARIUM

35 inträdesbiljetter till Nordic Party.

En utställningsplats vid ett valfritt

Företag som riktar minst tio av dessa

seminarium under våren 2020.

till kvinnor erhåller 10 extra biljetter.

Tillsammans med våra sponsorer önskar vi få skapa
en bra blandning av deltagare och en festlig atmosfär.
Som sponsor av Nordic Party by Fastighetsvärlden
erbjuds en exklusiv möjlighet att göra ett positivt
avtryck gentemot fastighetsbranschens beslutsfattare. Här ges tillfälle att nätverka och samtidigt
bidra till att skapa en minnesvärd upplevelse.

AN N ON S
E XP ON E RIN G AV LOG OT YP

En helsidesannons i magasinet FasLogo vid entrén till festen, på banners,

tighetsvärlden #1 eller #3 2019.

roll-ups m.m.
En banner på FV:s veckobrev under
Medverkan i Fastighetsvärldens

två valfria veckor under 2019/2020.

egenannonsering inför evenemanget.

I vårt sponsorpaket för 2020 ingår dessutom en
hel del exponering i våra övriga medieprodukter.

Exponering på tv-skärmar i lokalen.

PDF med logotyp för mejlinbjudan.
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