
6 av 10 läser hälften eller mer av tidningen.  
Arkitekten är den mest lästa tidningen 
bland arkitekter. 

Varför Arkitekten?

Tidningen skickas hem till alla medlemmar.

9 av 10 tycker att tidningen är ganska  
eller mycket bra.

14 200
TS-upplaga

11
utgåvor/år

Sveriges Arkitekters  
bransch- och medlemstidning

Arkitekten är Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning. Den går ut till  

förbundets 13  900 medlemmar – arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter 

och planeringsarkitekter. Tidningen når även läsare inom bland annat bygg och  

förvaltning samt beslutsfattare på kommunal och riksnivå. 

13 900
medlemmar

55% uppger att de har agerat 
på något sätt efter att ha läst en annons  
i Arkitekten eller på arkitekten.se.

REDESIGN  PÅGÅR!Klart nr 1/2019
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Annonsering i tidningen

MATERIALSPECIFIKATION 
Annonsmaterial för print ska levereras som PDF.  
Bilder och illustrationer ska vara CMYK (ej dekorfärger, PMS eller RGB).  
Bilder ska vara högupplösta. 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck. 
Utfall om 3 mm ska läggas runt annonsmaterialet. 
Skärmärken används för att annonsen ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm 
från sidans skärmärken. 

Lämna din annons på www.skickaannons.se eller via traffic@adviserstudio.se

Format Storlek Pris (ex moms)

Omslag insidor (2+3) 225 x300 mm + 3 mm utfall 30 712 kr

Baksida 225x270 + 3mm utfall, pga adressrad 32 917  kr

Uppslag 450 x 300 mm + 3 mm utfall 38 587 kr

Helsida 225 x300 mm + 3 mm utfall 28 612 kr

Halvsida stående 108 x 300 mm + 3 mm utfall 18 847 kr

Halvsida liggande 225 x 145 mm + 3 mm utfall 18 847 kr

Kvartsida stående 93,5 x 131 mm  12 022 kr

Kvartsida liggande 195 x 61 mm  12 022 kr

Bilagor  225 x 300 mm Be om offert

Utgåva Bokningsstopp Materialdag Utgivning

1 2020-12-18 2021-01-05 2021-01-27

2 2021-01-25 2021-02-01 2021-02-24

3 2021-02-22 2021-03-01 2021-03-24

4 2021-03-29 2021-04-06 2021-04-28

5 2021-04-26 2021-05-03 2021-05-26

6/7 2021-05-24 2021-05-31 2021-06-23

8 2021-07-26 2021-08-02 2021-08-25

9 2021-08-23 2021-08-30 2021-09-22

10 2021-09-20 2021-09-27 2021-10-20

11 2021-10-18 2021-10-25 2021-11-17

12 2021-11-15 2021-11-22 2021-12-15

Vejde Ericson
Mobil: 070 777 43 31 
E-post: vejde@adviser.se

Annonsformat

Uppslag 

Halvsida 
stående 

Halvsida 
liggande 

Kvartsida

Helsida

 

Arkitekternas egen tidning! Når 95% av alla arkitekter.

Foto: vgajic / istockphoto.com

Med en unik räckvidd bland landets arkitekter 
är vi ensamma om att nå ut till målgruppen, 
som dessutom läser tidningen med stor behåll-
ning och i en utsträckning som är svårslagen 
ibland medlemstidningar, enligt våra läsar-
undersökningar. Vill du nå landets arkitekter  
är det hit du ska vända dig. 

Maria Blom 
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Hos oss når du flest  
arkitekter i Sverige



Digital annonsering

Format Pris (ex moms)

Toppbanner 10 000:-/vecka

Banner 1  7 500:-/vecka

Banner 2 5 500:-/vecka

Banner 3 4 250:-/vecka

Banner 4 3 500:-/vecka

Digital annonsering på www.arkitekten.se

MATERIALSPECIFIKATION 
Max 80kb. Filformat png, gif eller flash (ifall flash används krävs även en fallback annons 
i gif eller png format). Vi hanterar flashversioner 8 till 10. Ljud i annonsen får inte starta 
automatiskt utan måste startas av användaren via klick (ej mouse over).

Din banner skickas till adops@adviserstudio.se

Format Pris (ex moms

Banner 560 x 120 px  10 000:-/utgivning

Nyhetsbrev

Varje vecka skickas ett eller flera nyhetsbrev ut till 11 500 mottagare.

Varje placering har 100% share of voice

Format
Toppbanner: 980x240px  

Desktop: 980x120px

Mobil: 320x320px

Varje placering har 100% share of voice

Vejde Ericson
Mobil: 070 777 43 31 
E-post: vejde@adviser.se

Banner 4

Banner 1

Banner 2

Banner 3

Toppbanner

Banner

Banner

Webben Nyhetsbrevet

Foto: eggeeggjiew
 / stock.adobe.com

 

 11 500 mottagare av nyhetsbrevet!

 

 15 000 unika besökare per vecka!



Native webb

Med native-annonsering så har ni möjlighet att påverka och 
influera läsarna i en redaktionell miljö. Vill ni berätta vad som 
sker på ert företag, beskriva er nya lansering eller lobba för er 
senaste produkt/tjänst så är detta en unik möjlighet.
Ni bestämmer vad ni vill kommunicera med text och bild och 
vi producerar den enligt tidningens manér och bildspråk.

Pris: 20.000 kr / 2 veckor

MATERIALSPECIFIKATION 
Allt material skickas till vejde@adviser.se.

Tunga filer skickas enklast via wetransfer.com eller sprend.com

 Vejde Ericson
Mobil: 070 777 43 31 
E-post: vejde@adviser.se

Foto: dusanpetkovic1 / stock.adobe.com

Startsida

Undersida 



Platsannonser webb

Text samt logga + arbetsgivarbild i formatet 1600x600px, 300-500kb.  
Publiceras inom 24 timmar efter bekräftad bokning. Annonsen ligger ute till  
sista ansökningsdag (max 2 månader).
Publiceras på arkitekturjobb.se, 10 000 kr per tjänst.

Vi kan även erbjuda extra synlighet under första veckan genom att pusha för er  
lediga tjänst på huvudsidan av arkitekt.se, arkitekten.se + arkitektur.se. pris 2 500 kr.

Platsannonser print

MATERIALSPECIFIKATION 
Annonsmaterial för print ska levereras som PDF.  
Bilder och illustrationer ska vara CMYK (ej dekorfärger, PMS eller RGB).  
Bilder ska vara högupplösta. 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck. 
Utfall om 3 mm ska läggas runt annonsmaterialet. 
Skärmärken används för att annonsen ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm 
från sidans skärmärken. 

Lämna din annons på www.skickaannons.se eller via traffic@adviserstudio.se

Vejde Ericson
Mobil: 070 777 43 31 
E-post: vejde@adviser.se

För er som vill tillsätta en ledig tjänst erbjuder vi möjligheten till  
platsannonsering i tidningen till förmånliga priser.

Utgåva Materialdag/bokningsstopp Utgivning

1 2021-01-08 2021-01-27

2 2021-02-04 2021-02-24

3 2021-03-04 2021-03-24

4 2021-04-09 2021-04-28

5 2021-05-06 2021-05-26

6/7 2021-06-02 2021-06-23

8 2021-08-05 2021-08-25

9 2021-09-03 2021-09-22

10 2021-10-01 2021-10-20

11 2021-10-28 2021-11-17

12 2021-11-25 2021-12-15

Format Storlek Pris (ex moms)

Helsida 225 x 300 mm + 3 mm utfall 22 000 kr

Halvsida stående 93,5 x 267 mm 12 000 kr

Halvsida liggande 195 x 131 mm  12 000 kr

Kvartsida liggande  195 x 61 mm 8 400 kr

Kvartsida stående 93,5 x 131 mm 8 400 kr

Åttondel 93,5 x 61 mm  5 800 kr

Annonsformat

Halvsida  
stående

Helsida Halvsida  
liggande

Kvartsidor Åttondel

Foto: A
boutLife / stock.adobe.com

 

 17 000 
unika besökare  per månad!



Employer branding

Här har ni möjlighet att långsiktigt marknadsföra er arbetsplats som ett 
attraktivt alternativ. Större format och bättre placeringar ger mer genomslag. 
Ett långsiktigt tänk har blivit en viktig del i dagens rekrytering, under detta 
segment i tidningen lyfter ni er verksamhets kännedom hos våra medlemmar.

Advertorial

MATERIALSPECIFIKATION 
Annonsmaterial för print ska levereras som PDF.  
Bilder och illustrationer ska vara CMYK (ej dekorfärger, PMS eller RGB).  
Bilder ska vara högupplösta. 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck. 
Utfall om 3 mm ska läggas runt annonsmaterialet. 
Skärmärken används för att annonsen ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm 
från sidans skärmärken. 

Lämna din annons på www.skickaannons.se eller via traffic@adviserstudio.se
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Vejde Ericson
Mobil: 070 777 43 31 
E-post: vejde@adviser.se

Nu erbjuder vi redaktionella annonser där ni kan berätta mer om de unika förde-
larna med att arbeta hos er. Här finns även möjlighet att presentera något av era 
spännande projekt, antingen tidigare eller som ni söker personal till framöver. 

Helsida: 22 000 kr  
Mått: 225 x 300 mm + 3 mm utfall

Uppslag utfallande: 39  500 kr  
Mått: 450 x 300 mm + 3 mm utfall




