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Vår fokusering
ger dig styrka
FASTIGHETSVÄRLDEN ÄR EN oberoende, fastighetsekonomisk, nyhets-

tidning och kan utan avkall på objektivitet ge sina läsare en helt korrekt
och saklig information. Tidningen är fokuserad på frågor som rör
ekonomi och marknad och ger läsarna information som de har stor
användning av i sin professionella vardag.
Materialet är unikt och av den kvalitén att informationen kan jämställas
med konsulttjänster. Att annonsera i Fastighetsvärlden innebär att det
annonserande företaget placeras i en seriös och trovärdig miljö.
Flera möjligheter
Vår webb, fastighetsvarlden.se, är sedan länge branschens mest besökta
nyhetssajt där vi passerat 39.000 unika besökare per vecka. Det dagliga
nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag har blivit något utav branschens
egna nyhetsbyrå – unika nyheter och dagens viktigaste information
summerad i en utskriftsvänlig och formgiven PDF.
Lägg till detta våra uppskattade seminarier som har tusentals besökare
per år, FV Jobb, och specialutgåvor om Almedalen så har du en bra grund
för att nå ut till flera av landets mest köpstarka målgrupper.
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.
När det gäller att etablera kontakt med företagsledning och andra
viktiga beslutsfattare hos fastighetsbranschens mest intressanta
aktörer är Fastighetsvärlden den bästa vägen.

WILLY WREDENMARK
VD OCH CHEFREDAKTÖR
FASTIGHETSVÄRLDEN
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Nå rätt målgrupp
med Fastighetsvärlden
RÄCKVIDD
MEDIA

UPPLAGA/RÄCKVIDD

Magasinet
Fastighetsvärlden

SEKTOR

upplaga 5.000
räckvidd 13.000

Nyhetsbrevet
Fastighetsvärlden Idag

2.000 prenumeranter,
räckvidd 13.500

Fastighetsvärldens
veckobrev

10.000+ pren.

Fastighetsvarlden.se,
toppnotering 2020*

58.378 unika besökare
243.167 sidvisningar

Fastighetsvärldens
seminarier 2019

2.500+ besökare

* BASERAS PÅ BESÖKSSTATISTIK 3–9 MAJ 2020

Webbranking

1:a

+

LÄSARFÖRDELNING

Fastighetsvarlden.se rankas
enligt de ledande webbrankingföretagen, exempelvis alexa.com
och similarweb.com, högre än
jämförbara konkurrenter.

ANDEL

Fastigheter

46%

Fastighetskonsulter

16%

Bank & finans

8%

Bygg- och utvecklingsbolag

8%

Förvaltning

5%

Arkitekt

4%

Övriga

4%

Kommuner

3%

Organisationer

3%

Juridik

2%

Revision

2%

GEOGRAFISK FÖRDELNING
OMRÅDE

SOCIAL MEDIA
MEDIA

FÖLJARE

Linkedin*

20.000+

Twitter, facebook och instagram

Tot. ca 4.200+

*EJ INRÄKNAT: FV JOBB MED 8.000+ FÖLJARE

FASTIGHETSVÄRLDEN
BESÖKSADRESS
Norrlandsgatan 31, 2 tr, Stockholm
tel: 08-631 90 20
seminarier@fastighetsvarlden.se
www.fastighetsvarlden.se
VD
Willy Wredenmark
wredenmark@fastighetsvarlden.se
tel: 08-631 90 22

ANDEL

Stockholmsregionen

60%

Regionstäder

12%

Göteborgsregionen

11%

Utland

9%

Öresundsregionen

8%

ANNONSBOKNING
Sara Löfgren
sara.lofgren@fastighetsvarlden.se
tel: 076-105 38 20

EVENTKOORDINATOR
Anki Lissåker
anki.lissaker@fastighetsvarlden.se
tel: 070-753 76 82

MATERIALADRESS
annons@fastighetsvarlden.se

TRYCK
Fastighetsvärlden trycks på miljövänligt
papper av CTMAB, Karlshamn. Multi Art
Gloss 150 gram till omslag och Arctic
matt 100 gram i inlagan.

FV JOBB
Nurhan Nader
jobb@fastighetsvarlden.se

Av Sveriges 100
största fastighetsägare
är 98 kunder hos
Fastighetsvärlden.

FÖLJ OSS I SOCIAL MEDIA
Linkedin: Fastighetsvärlden
Twitter: @fastighetsv
Instagram: @fastighetsv
Facebook: Fastighetsvärlden
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Utgivning och innehåll 2021
HELSIDA

INNEHÅLL
NR

FORMAT

TEMA OCH SPECIALINNEHÅLL

ORTSANALYS

MATERIALDAG

UTGIVNING

1

Tema: Logistik. Vi tittar närmare på
Stockholmsmarknaden. Vi utser även bästa
affär och uthyrning från det senaste året.

Stockholm

18 jan

1 feb

2

Tema om bostäder och bostadsutveckling.
Dessutom medföljer bilaga med Sveriges
100 största fastighetsbolag.

Helsingborg

22 feb

8 mar

3

Tema: Bästa kontoren. Finns det nya snabba
trender inom kontorsutformningen? Vi listar
de största och bästa kontorsprojekten.

Västerås

6 apr

19 april

4

Tema: Rekrytering & Kompetens – vad gör
branschen för att locka till sig talang?
Vi tittar på företagens IR & kommunikation
och korar vinnaren av Hugin & Munin-priset.

Uppsala

10 maj

24 maj

5

Specialutgåva: Samhällsfastigheter

–

14 juni

28 juni

Uppslag
Pris: 36.900:-

6

Tema: Stadsutveckling – på djupet om
hållbar stadsutveckling av nya områden, och
vitalisering och förändring av innerstaden.

Norrköping

9 aug

23 aug

420 x 275 mm

7

Specialutgåva: Proptech/framtid

–

6 sep

20 sep

8

Tema: Handel och hotell. Hur kan branschen
återuppbygga sin marknad – vad kan fastighetsägare, handlare och operatörer göra?

Göteborg

20 sep

4 okt

Tema Affärsjuridik med bl.a. lista över de
största inom transaktioner och finansiering.
50 mäktigaste i fastighetsbranschen utses.

Malmö

Genomgång av de viktigaste händelserna
under året samt en blick framåt. Tema med
granskning av branschens konsulter.

–

9

10

Helsida
Pris: 24.900:210 x 275 mm

25 okt

8 nov

2:a/3:e omslag
Pris: 29.900:-/26.900:210 x 275 mm

Baksida
Pris: 33.900:210 x 242 mm

Gördel
Pris: 49.900:29 nov

13 dec

Kontakta för format

EXTRA UTGÅVOR OCH SPECIALER
Varje år ger Fastighetsvärlden ut två
specialutgåvor om aktuella ämnen,
utöver de ordinarie utgåvorna. De finns
alltid tillgängliga att ladda ned gratis i
pdf-format på fastighetsvarlden.se för
att nå ut till så många läsare som möjligt,
och marknadsförs via alla våra tillgängliga
kanaler.

Halvsida
Pris: 18.900:Liggande: 210 x 133 mm
Stående: 103 x 275 mm

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

ANNONSYTOR
POSITION

MÅTT MM

PRIS PER VECKA

1a. Banner högerspalt

58 x 55

17.500:-

1b. Banner högerspalt

58 x 55

15.500:-

120 x 16

12.500:-

58 x 117,5

29.500:-

2. Banner sidbotten
Dubbel högerspalt * NY

* Specialformat – begränsad tillgänglighet. Kontakta för info.

Samtliga format:
Lägg till 3 mm utfall och skärmärken.

Varför Fastighetsvärlden Idag?
+ Unika och egna nyheter
+ Dagens viktigaste summerat
+ Når ut till alla största aktörerna

1a.

Accepterade filformat:
PDF, JPEG, PNG, TIF
Leverans:
annons@fastighetsvarlden.se

1b.
2.

Obs!
Nyhetsbrevet är ofta fullbokat.
Kontakta oss för mer information
om vilka veckor som är lediga.
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FASTIGHETSVARLDEN.SE

Branschens mest besökta sajt
Fastighetsbranschens bästa och mest besökta nyhetssida
erbjuder inte bara de senaste nyheterna, utan även port
rätt på välkända branschprofiler, krönikor, bildspecialer,
jobbannonser, topplistor och mycket mer.

BANNERS
POSITION

MÅTT PX

PRIS

1225 x 240

24.900:-

2. Premium högers. 1

250 x 360

18.900:-

3. Högersida 1

250 x 360

11.900:-

4. Insider

645 x 240

15.900:-

4. Insider två 2

645 x 240

11.900:-

645 x X

Enl. offert

4. Insider artikel 4 NY

645 x 240

20.900:-

Take over 5

800 x 400

36.900:-

1. Toppbanner

Fastighetsvarlden.se växer mer för varje år och
det reflekteras i statistiken – omkring 58.000
unika besökare och 243.000 sidvisningar under
en vecka var toppnoteringern under våren 2020.
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 i högerspalten, som
bland annat innehåller de senaste tjänsterna i
fastighetsbranschen och personnytt. ■

1.

2.

4. Insider special 3

4.

Varför fastighetsvarlden.se?
+ Branschens mest välbesökta sajt
+ Unika nyheter
+ Reportage, artiklar och specialinnehåll

3.

1 Ej synlig i mobil.
2 Samma typ som vanlig insider men placerad längre ned.
3 Format enligt överenskommelse. Särskilt avsedd för rörligt material.

Fastighetsvärldens veckobrev
Varje måndag summerar veckobrevet den
senaste veckans viktigaste nyheter och
händelser. Utskicket har cirka 10.000
prenumeranter.
BANNER VECKOBREV

Pris: 6.900:- / Mått: 511 x 211 px

4 Samma typ som vanlig insider men efter ingress i nyhetsartiklar.
5 Modalt fönster som lägger sig ovanpå sajten vid
användarens första besök för dagen. Ej synlig i mobil.

Accepterade filformat:
JPEG, PNG, GIF (animerad OK), Mp4 (h264). Helst under 350 KB
beroende på dimension (avser ej videoformat).
Annonsleverans:
annons@fastighetsvarlden.se
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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, vecko
brevet 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.
Att sätta in en platsannons på fastighetsvarlden.
se är enkelt – mejla informationen (text och
logotyp) till jobb@fastighetsvarlden.se.
Vid intresse för ett skräddarsytt paket,
sponsorskap eller i samband med annan annonsering, kontakta gärna våra mediasäljare för att
få den bästa möjliga lösningen. ■

PLATSANNONS: 7.900:-

SPONSOR: fr. 99.000:-

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.

ÖVRIG EXPONERING
De senaste tjänsterna syns en gång
i veckan i Fastighetsvärldens dagliga nyhetsbrev och veckobrev.
Varannan vecka mejlar Fastighets
världen ut ett specifikt mejl om de
senaste nya tjänsterna.

Annonsleverans:
jobb@fastighetsvarlden.se
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producerat kl. 08:30

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

Miljardkaramell åter till salu

web+

Så tror Anders Tegnell att städerna förändras

web+

Swedbanks stora huvudkontor åter på marknaden. Under tidig vår kunde Fastighetsvärlden
avslöja att Humlegården sjösatt en försäljningsprocess med målet att avyttra den stora
fastigheten med Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. I mitten av maj berättade FV att
processen var pausad, bland annat till följd av flera intressenter hade svårt att resa på grund
av pandemin. Enligt uppgift till FV hade processen kommit så långt att det inkommit bud.
Nu kan Fastighetsvärlden berätta att processen åter är igång.
Fastigheten innehåller 35 000 kvm lokaler och Swedbank har ett långt hyresavtal.
Newsec har försäljningsuppdraget. Om en försäljning blir av kommer det sannolikt bli en
av 2020 års mest spektakulära aff ärer.

Revisionsbyrå hyr av Fastpartner i Uppsala

Fyller upp vakans. BDO hyr 600 kvm i det så kallade Tullhuset (Kungsängen 40:1) invid

Fyrisån i Uppsala. Lokalerna har totalrenoverats efter att Werket Arkitekter lämnade 2019.
Befintliga hyresgäster är Zoul Fish Spa, mäklaren Bjurfors och Fire and Risk Engineering.
Fastpartner köpte fastigheten från Heimstaden 2017, som en del i en paketaff är där
Heimstaden sålde av alla sina kommersiella fastigheter i staden. BDO lämnar i och med
förhyrningen sitt tidigare kontor i Bergsportens fastighet Kvarngärdet 28:3.

Stronghold sålde Datscha med storvinst

web+

Hälften i utdelning. Via Strongholds årsredovisning framgår det att vinsten från Strongholds
försäljning av Datscha i december 2019 var hela 603,5 miljoner kronor. Det är Breakit som
avslöjar vinsten på aff ären. Den stora vinsten innebar även att Stronghold kunde lämna en
riktigt hög utdelning till sina aktieägare. 300 miljoner i utdelning fick aktieägarna dela på.

Set Up tecknar avtal med Sida

Beslut om lokalisering kan komma i oktober. Set Up har vunnit en upphandling som
strategisk partner för Sidas omlokalisering. Avtalet omfattar projektledning, arkitekt och
rådgivningstjänster.
I början av 2018 slog regeringen fast att Sida ska flytta från Östermalm till Botkyrka. I juni
2020 öppnade regeringen upp för andra kommun i Stockholms län, utanför huvudstaden.
Kontorsytan som söks är 10 000–12 000 kvm enligt tidigare uppgifter. Under oktober
har Sida för avsikt att fatta beslut om vilket alternativ de vill gå vidare med.

Lista: 28 förändringar i Täby och MoS

Experter på fastighetstransaktioner

web+

Serneke säljer Solkvarteret i Hyllie till Lansa

Serneke har sålt bostadsprojektet Solkvarteret i Hyllie i Malmö till Lansa Fastigheter.
I avtalet ingår även en totalentreprenad för att bygga de 106 lägenheterna som kommer att
upplåtas som hyresrätter och beräknas stå klara i slutet av 2022.

FV EXPERT

Åsa Henninge
lämnar AH

84 procent fullt
i Lundbergs nya

Mindre affär på
Kungsholmen

uDen 15 augusti 2019 tillträdde
Åsa Henninge som marknadsområdesdirektör för Akademiska Hus område Syd.
Nu står det klart att Henninge slutar senast i februari.
– Vi på bolaget hade en annan syn på bolagets väg framåt
än Åsa, säger Cecilia Wide,
kommunikationsdirektör
Henninge jobbade tidigare
under en kort tid vid Wästbygg
och en längre tid vid Svefa.

uNär Lundbergs kontorsbyggnad Link Business Center i
centraal Linköping slår upp
portarna i slutet av 2021 blir
Östsvenska Handelskammaren en av hyresgästerna. Ett
åttaårigt hyresavtalet om 421
kvm har signerats. I och med
det är 11 300 kvm av 13 500
kvm lokaler uthyrda.
Tidigare kontrakt: Danske
Bank, Specialfastigheter,
Cambio och Academic Work.

u3D-fastigheten, Lavetten
18, har under våren styckats
av från stamfastigheten
Lavetten 16 , som ägs av en
bostadsrättsförening, och i
samband med detta avyttrats
till en privat aktör. Croisette
var rådgivare till säljaren. Svefa
gjorde avstyckningen. Den uthyrningsbara arean uppgår till
1 000 kvm. Fastigheten ligger
på Sankt Eriksgatan 22-24 på
Kungsholmen i Stockholm.

Nå ut med en personlig touch
Hur är läget på fastighetsmarknaden?
Svaret kommer den 1 oktober.

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

KALENDARIUM

32020-10-13 Seminarium
Webbsänt seminarium
Bostadsmarknaden och pandemin
32020-11-02 Seminarium
Bostadsdagen Öresund 2020
Clarion Hotel Malmö Live

Fastighetsvärlden
Vi tar fastigheter på allvar.

FV EXPERT: fr. 39.000:EXPONERING

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
Syns i Fastighetsvärldens veckobrev
FV
EXP

Länkning via Fastighetsvärldens Linkedin-konto
Lagring på fastighetsvarlden.se
TEXTLÄNGD

1.700–2.300 tecken (inkl. blanksteg)
BILDMATERIAL

Bilden ska vara i halvporträttsformat (midjan och
uppåt), ca 300 dpi och minst 60 x 100 mm.
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FASTIGHETSVÄRLDENS SEMINARIER

Personligt möte med branschen
Varje år arrangerar Fastighetsvärlden en rad välbesökta
och uppskattade seminarier i Stockholm, Göteborg,
Malmö och flera regionstäder. Vi lägger stor vikt på att
skapa intressanta och kreativa seminarieprogram.
Vi erbjuder ett begränsat antal utställarplatser vid varje seminarium. För dig
som utställare innebär det mycket goda möjligheter att etablera kontakter
till en kvalificerad målgrupp bestående av aktiva investerare, professionella
förvaltare, ledande konsulter och rådgivare, företagsledning och beslutsfattare. Här har du chansen att exponera ditt varumärke och skaffa nya relationer
för framtida affärer.
Om du är intresserad av att medverka vid flera seminarier eller kombinera med
exponering i övriga produkter – exempelvis Fastighetsvärldens magasin, webb
eller nyhetsbrev – kan vi självfallet skräddarsy en lösning. ■

SAMARBETSPARTNER: fr. 35.000:Utställarplats med utrymme för monter.
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 ÅG RA AV FV: S SAM ARBETS PA RTNERS UNDER 2019
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Seminarier 2021
HÖSTEN 2021
SEMINARIE

ORT

LOKAL

DATUM

Fastighetsdagen

Stockholm

Grand Hôtel

Bostadsdagen Öresund

Malmö

Malmö Live

14 sep

Köpcentrum & Butiker

Stockholm

Sergel Hub

okt

Bostadsdagen Göteborg

Göteborg

Elite Park Avenue Hotel

19 okt

FV Lab NY!

Stockholm

Berns

28 okt

Stockholm Syd

Stockholm

Slaktkyrkan

Logistik & Fastigheter

Eskilstuna

Elite Stadshotellet

11 nov

Samhällsfastigheter

Stockholm

Hotel Birger Jarl

17 nov

9 sep

+
2.500+
besökare kom till Fastighetsvärldens seminarier under 2019.

60+
samarbetspartners har
medverkat under 2019.

9 nov

Obs! Vi reserverar oss för förändringar p.g.a. coronasituationen.

Hygien och hälsa
Med anledning av coronaviruset
har vi höjt nivån kring hygien på
våra seminarier. Alla deltagare
får tillgång till handsprit/alkogel. Vi följer utvecklingen och är
beredda att anpassa eller flytta
fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras
tryggt och säkert.
Har du frågor så kontakta
oss gärna på seminarier@
fastighetsvarlden.se.

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

