
ANNONSPRISLISTA 2022

UPPSLAG

Mittuppslag  39 900:-
Falskt uppslag  37 900:-
Satsyta  400 x 271 mm

HELSIDA
Helsida, satsyta 190 x 271 mm  22 400:-
Utfallande 210 x 297 mm + 5 mm
Helsida fast plats mot rubriksida 24 200:-
Omslag 4:e 27 900:-
Omslag 2:a och 3:e 26 900:-
Vid utfallande helsida: minst 5 mm utfall

KVARTSSIDA
Liggande 190 x 64 mm   11 300:-
Stående 92 x 133 mm       11 300:-

HALVSIDA
Liggande 190 x 133 mm  15 600:-
Stående 92 x 271 mm       15 600:-

UTGIVNINGSPLAN 2022

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

DIGITALA MATERIAL

Priserna är baserade på att beställaren lämnar ett färdigt digitalt 
material som EPS eller tryckoptimerad PDF.  Allt material skall hålla 
upplösningen 300 dpi. Inga andra färgrymder än CMYK får användas 
i annonsen. 
Vi rekommenderar att ni laddar hem och använder våra färg- och 
PDF-exportinställningar för att kunna garantera en god kvalitét:
https://www.agrenshuset.se/pdf-export-och-farginstallningar

Digitalt material skickas till vår samarbetspartner: Ågrenshuset
Kontakt: Åsa Augustsson, 0660-29 99 64  
e-post: asa.augustsson@agrenshuset.se 

Samtliga priser är exklusive moms.

Om hydraulik och pneumatik. Nu  
även elektromekanisk drivteknik.

Åsa Westberg, Bosch Rexroth  

– en av få kvinnor i branschen 

– Jag trivs fantastiskt bra i rollen 

som produktägare då den ger mig 

möjligheter att jobba utifrån ett 

helhetsperspektiv, jag får vara en 

del av allt ifrån teknikutveckling till 

marknadslansering. Dessutom är 

det fantastiskt roligt att jobba i ett 

team och tillsammans med kollegor 

driva produkternas framtid.

TIDSKRIFTEN FÖR HYDRAULIK, PNEUMATIK OCH ELEKTROMEKANIKNR 3/2021
Pris 145:- (inkl. moms)  

www.fluid-scandinavia.se

Hög grad av automation och digitalisering

– ger ökad produktivitet i skogsmaskinsbranschen

Tema – AUTOMATION

Du har väl inte missat att teckna kostnadsfri prenumeration på vårt månatliga e-postbaserade nyhetsbrev.

Görs på www.fluid-scandinavi
a.se

Lars Ögren – VD  
på Argo Hytos – Jag hade lovat både min fru och mig själv att jag inte skulle bli VD under min karriär. Men eftersom erbjudandet var verkligt intressant och dök upp vid rätt tillfälle så valde jag alltså att hoppa på det, något jag inte ångrat sedan dess.TIDSKRIFTEN FÖR HYDRAULIK, PNEUMATIK OCH ELEKTROMEKANIK

NR 2/2021
Pris 145:- (inkl. moms)  www.fluid-scandinavia.se

Tigon Technology
– en världsunik fullhybridsteknik

Tema – ELEKTRIFIERING

Du har väl inte missat att teckna kostnadsfri prenumeration på vårt månatliga e-postbaserade nyhetsbrev.
Görs på www.fluid-scandinavia.se

PRIS BRANSCHREGISTRET

TEMAN

600 kr per 7 rader
Därpå följande 500 kr per 7 rader
Priset avser per år.

För annonsering, kontakta Annonssäljarna
Hans Simons
Svartmangatan 9, 111 29 Stockholm
Tel: 08-411 72 16, mobil: 0709-28 58 41
e-post: hans.simons@annonssaljarna.se

Utkommer
7 mars
28 maj
22 september
10 december

Materialdag
11 februari
3 maj
30 augusti
15 november

Nummer 1 – Industri 4.0 – smart tillverkning där fysisk  
produktion och verksamhet förs samman med smart digital teknik, 
maskininlärning och stordata för att skapa en bättre helhetssyn.  
Var i denna process befinner sig hydraulikbranschen?

Nummer 2 – Underhåll – hur sker underhållet i dag, hur planerar 
underhållschefer för ett effektivt underhåll och vad handlar den 
”underhållsskuld” om som många talar om idag? Det kommer även 
handla om arbetet med prediktivt underhåll som blir allt vanligare.

Nummer 3 – Kvalitetssäkring – Några frågeställningar som  
kommer beröras är: hur kvalitetssäkras utrustningar för hydraulik och 
pneumatik idag? Vilken koppling finns mellan det certifierings-system 
som branschen tagit fram och kvalitetssäkring? Vilka krav ställer 
upphandlare på exempelvis certifiering? Vem har slutansvaret vid 
CE-märkning?

Nummer 4 – AI och maskininlärning – hur långt har branschen 
kommit med användning av den typen av ny teknik och vad kan den 
tillföra branschföretagen? Vilka tillgängliga tekniker finns för hydraulik 
och pneumatik?



PRISLISTA DIGITALT 2022
Annonsera digitalt på Fluid Scandinavias 
hemsida och i det populära nyhetsbrevet!

WEBBEN + NYHETSBREV 

Utgivningsplan nyhetsbrev 2021

Bredd: 830 x 400  pixlar  5 000:- / månad
Priset inkluderar banner på webben och i det digitala 
nyhetsbrevet.

Samtliga priser är exklusive moms.
Bannerorginal ska levereras till: 
janne.johansson@projekthydraulik.se i form av en jpg-fil 
eller gif-fil om det är fråga om en dynamisk banner.

Följande ska anges:
- Från vilket datum införandet ska ske.
- När införandet ska tas bort, alternativt löpa tills     
 uppsägning sker.
- Adress till hemsida dit länk skall göras.

KONTAKT

FLUIDGUIDEN.SE

Annonssäljarna
Hans Simons
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm
Tel: 08-411 72 16, mobil: 0709-28 58 41
e-post: hans.simons@annonssaljarna.se

Nyhetsbrevet kommer varannan vecka.

Företagspresentation
Pris 12 månader  8 900:-

Banner 250x250 pixlar
6 månader 9 900:-
12 månader 14 900:-
 

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Vecka
1, 3
5, 7
9,11
15,17
21,23
25
–
33, 35
37, 39
41, 43
45, 47
49


