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FASTIGHETSVÄRLDEN 2022

Nå rätt målgrupp
med Fastighetsvärlden
Räckvidd
MEDIA

UPPLAGA/RÄCKVIDD

Magasinet
Fastighetsvärlden
Nyhetsbrevet
Fastighetsvärlden Idag
Fastighetsvärldens
veckobrev
Fastighetsvarlden.se,
toppnotering 2021*
Fastighetsvärldens
seminarier 2019

upplaga 5.000
räckvidd 13.000
2.000 prenumeranter,
räckvidd 13.500
10.000+ pren.

102.853 användare
244.875 sidvisningar
2.500+ besökare

* BASERAS PÅ BESÖKSSTATISTIK 22–28 AUGUSTI 2021

1:a

+

Läsarfördelning

Webbranking
Fastighetsvarlden.se rankas enligt
ledande webbrankingföretagen
alexa.com och similarweb.com högre
än jämförbara konkurrenter.

SEKTOR

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%

Av Sveriges 100
största fastighetsägare
är 98 kunder hos
Fastighetsvärlden.

Geografisk fördelning
OMRÅDE

Social media
MEDIA

FV Linkedin
Twitter, facebook och
instagram
FV Jobb Linkedin

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%

FÖLJARE

26.000+
Tot. ca 4.200+

9.500+

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

FÖLJ OSS I SOCIAL MEDIA
Linkedin: Fastighetsvärlden
Twitter: @fastighetsv
Instagram: @fastighetsv
Facebook: Fastighetsvärlden
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Utgivningsplan 2022
#1/2022
INNEHÅLL

Tema: Logistik
Ortsanalys: Jönköping

MATERIALDAG

20 jan

UTGIVNING

31 jan

Format

#2/2022

HELSIDA

HELSID

INNEHÅLL

Tema: Mipim
Ortsanalys: Stockholm
Bilaga: 100 största ägarna

MATERIALDAG

24 feb

UTGIVNING

7 mars

SP

#3/2022

#4/2022 – Samhällsfastigheter

INNEHÅLL

Tema: Bostäder och
bostadsutveckling
Ortsanalys: Örebro

INNEHÅLL

Hett område på fastighets
marknaden, investeringsbehov,
framtida utbyggnadsplaner m.m.

MATERIALDAG

28 april

MATERIALDAG

9 juni

UTGIVNING

9 maj

UTGIVNING

20 jun

Helsida / 3:e omslag
PRIS: 24.900:MÅTT: 210 x 275 mm
2:a omslag
PRIS: 29.900:MÅTT: 210 x 275 mm

Uppslag
PRIS: 36.900:MÅTT: 420 x 275 mm

#5/2022

#6/2022

INNEHÅLL

Tema: Projekt och stadsutveckling
Ortsanalys: Malmö

INNEHÅLL

Tema: Fastighetsjuridik
Special: Köpcentrum & Butiker
Ortsanalys: Göteborg

MATERIALDAG

18 aug

MATERIALDAG

22 sep

UTGIVNING

29 aug

UTGIVNING

3 okt

SP

#7/2022 – Innovation
INNEHÅLL

Digitalisering, proptech, nya
smarta lösningar, hållbarhet,
utvecklingstrander m.m.

MATERIALDAG

27 okt

UTGIVNING

7 nov

Baksida
PRIS: 33.900:MÅTT: 210 x 242 mm
Gördel
PRIS: 49.900:Kontakta för format

#8/2022
INNEHÅLL

Tema: Fastighetskonsulter		
Ortsanalys: Linköping

MATERIALDAG

1 dec

UTGIVNING

12 dec

Halvsida
PRIS: 18.900:LIGGANDE: 210 x 133 mm
STÅENDE: 103 x 275 mm

SP Specialutgåvor
Varje år ger Fastighetsvärlden ut två specialutgåvor om aktuella
ämnen. De finns under en månad efter release tillgängliga för
gratis nedladdning i pdf-format på fastighetsvarlden.se för att
nå ut till så många läsare som möjligt, och marknadsförs via alla
våra tillgängliga kanaler.

Samtliga format:
Lägg till 3 mm utfall och
skärmärken.
Annonsleverans:
annons@
fastighetsvarlden.se
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Obs!
Nyhetsbrevet är ofta
fullbokat. Kontakta oss
för mer information om
vilka veckor som är
lediga.

NYHETSBREVET FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG

Den ledande nyhetstjänsten
Nyhetsbrevet FV Idag är ledande i branschen
med de senaste toppnyheterna och trovärdig
rapportering. Få missar att läsa det på
morgonen och det skapar en mycket attraktiv
annonsplats.
Redaktionen är mån om att genom ett
gediget nyhetsarbete alltid ligga i frontlinjen.
Det görs ett aktivt urval för att komprimera
innehållet och hjälpa mottagarna till en
effektiv nyhetsbevakning.
Vi erbjuder 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 distribueras varje vardagsmorgon under 45 veckor, med uppehåll under
juli och mellan jul och nyår. ■

Annonsytor
POSITION

MÅTT MM & 300 DPI

PRIS PER VECKA

1a. Högerspalt Topp

58 x 55 mm

17.500:-

1b. Högerspalt

58 x 55 mm

15.500:-

120 x 16 mm

12.500:-

58 x 117,5 mm

29.500:-

2. Sidbotten
Dubbel högerspalt * NY

* SPECIALFORMAT – BEGRÄNSAD TILLGÄNGLIGHET. KONTAKTA FÖR INFO.

Accepterade filformat
1a.

Samtliga format:
Lägg till 3 mm utfall
och skärmärken.

Accepterade format:
PDF, JPEG, PNG, TIF

Leverans:
annons@fastighetsvarlden.se
1b.
2.
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FASTIGHETSVARLDEN.SE

Branschens mest besökta sajt
Fastighetsbranschens bästa och mest besökta nyhetssajt erbjuder
inte bara de senaste nyheterna utan även porträtt på branschprofiler,
krönikor, bildspecialer, jobbannonser, topplistor och mycket mer.
Fastighetsvarlden.se växer mer för varje
år och det reflekteras i statistiken – cirka
102.000 besökare och 244.000 sidvisningar
på bara en vecka var toppnoteringern
under hösten 2021.
Med toppbannern Panorama får du en
mycket tydlig exponering högst upp på
sajten. Även med våra andra format Modul
och Widescreen 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. ■

Banners
POSITION

MÅTT PX

PRIS

1225 x 240

24.900:-

2: Premium widescr. 1

250 x 360

18.900:-

3: Widescreen 1

250 x 360

11.900:-

4: Modul

645 x 240

15.900:-

4: Modul två 2

645 x 240

11.900:-

4: Modul artikel 3 NY

645 x 240

20.900:-

Special: Pop-up 4

800 x 400

36.900:-

1: Panorama

1.

2.

4.
3.

1 Endast synlig på desktop – ej i mobilformat.
2 Samma typ som vanlig modul men placerad längre ned.
3 Samma typ som vanlig modul men efter ingress i nyhetsartiklar.
4 Modalt fönster som lägger sig ovanpå sajten vid användarens
första besök för dagen. Ej synlig i mobil.

Fastighetsvärldens veckobrev

Accepterade filformat

Varje måndag summerar veckobrevet den
senaste veckans viktigaste nyheter. Utskicket
har cirka 10.000 prenumeranter.

JPEG, PNG, GIF (animerad OK), Mp4 (h264).
Helst under 500 KB (avser ej videoformat).

Banner veckobrev
Pris: 6.900:- / Mått: 645 x 240 px

Leverans:
annons@fastighetsvarlden.se
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FV JOBB

Nå ut till 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
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 bara 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. ■

Platsannons7.900:8 veckor på Fastighetsvärlden Jobb
Företagslogotyp vid varje tjänst
Delning på FV Jobb:s Linked-in

Sponsor99.000:Fri platsannonsering i tolv månader
Publicering 8 veckor per tjänst

Övrig exponering

Företagslogotyp vid varje tjänst

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

Delning på FV Jobb:s Linked-in
Sponsorlogotyp på webben och i mejlutskick.

Varannan vecka mejlar Fastighetsvärlden ut ett
specifikt mejl om de senaste nya tjänsterna.
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FV EXPERT

Nå ut med en personlig touch
Med FV-expert kan ni möta era befintliga och
potentiella kunder på ett nytt och personligt
sätt.
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 special
område 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. ■

FV-expert

39.000:-

POSITION

Synlig under en veckas tid på nyhetsbrevet
Fastighetsvärlden Idag
Mycket bra placering under en vecka på
fastighetsvarlden.se
Syns i Fastighetsvärldens veckobrev
Länkning via Fastighetsvärldens Linkedin-konto
Lagring på fastighetsvarlden.se

Textläng och bildmaterial
TEXTLÄNGD

Cirka 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.

+
244 000
sidvisningar på en vecka
var toppnoteringen på
fastighetsvarlden.se under
2021.

26 000+

följare finns på Fastig
hetsvärldens Linkedin-sida.
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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. ■

URVAL AV FASTIGHETSVÄRLDENS SAMARBETSPARTNERS 2019–2021

Bavaria

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 inför seminariet.
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Seminarier 2022
Våren 2022
SEMINARIE

ORT

LOKAL

DATUM

Logistik & Fastigheter

Eskilstuna & webbsänt

Elite Stadshotellet

9 feb

Bostadsdagen

Stockholm

Grand Hôtel

8 mar

Uppsalamarknaden

Uppsala

Uppsala Konsert & Kongress

22 mar

Fastighetsdagen Göteborg

Göteborg

Radisson Blu Scandinavia Hotel

26 apr

Stockholmsmarknaden

Stockholm

Grand Hôtel

18 maj

Almedalen

Visby

–

SEMINARIE

ORT

LOKAL

Öresundsmarknaden

Malmö

Malmö Live

15 sep

Köpcentrum & Butiker

Stockholm

Grand Hôtel

5 okt

Hotell & Fastigheter

Stockholm

Citykonferensen Ingenjörshuset

19 okt

Samhällsfastigheter

Stockholm

Hotel Birger Jarl

26 okt

Proptech & Fastigheter

Stockholm

Bryggarsalen

Kontorsmarknaden

Stockholm

Grand Hôtel

+
2 500+

besökare kom till
Fastighetsvärldens seminarier under 2019.

60+

samarbetspartners har
medverkat under 2019.

4 jul

Hösten 2022

OBS! VI RESERVERAR OSS FÖR FÖRÄNDRINGAR P.G.A. CORONASITUATIONEN.

DATUM

9 nov
30 nov

Tryggt och säkert
evenemang
Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och
rekommendationer och
vidtar extra åtgärder för att
skapa ett tryggt och säkert
evenemang.

2023

2023

by

20

by

NORDIC PARTY BY FASTIGHETSVÄRLDEN

Nordens största branschfest på franska rivieran
Under Mipim 2023 arrangerar Fastighetsvärlden åter Nordic Party.
Det är en given träffpunkt för nordiska besökare av mässan och det
har bara blivit bättre och bättre.
Tillsammans med våra sponsorer önskar vi 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.
Nordic Party by Fastighetsvärlden går 2023 av stapeln under
onsdagskvällen den 15 mars på Tribeca, lokalen där BeefHouse
Cannes och Le Grand Café tidigare huserat. ■

Sponsorpaket149.900:✔ 35 inträdesbiljetter till Nordic Party. Företag
som riktar minst tio av dessa till kvinnor erhåller
10 extra biljetter.
✔ Logo vid entrén, på banners, roll-ups m.m.
✔ Medverkan i Fastighetsvärldens egenannonsering inför evenemanget.
✔ Exponering på tv-skärmar i lokalen.
✔ PDF med logotyp för mejlinbjudan.

