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Borätt Forum är en ny webbplats med bättre funktioner, större till-
gänglighet och mer användarnytta. Här finns bl a ett nytt branschsök 
med fler och bättre sökparametrar samt nya, flexibla annonserings- 
möjligheter!

Borätt Forum består av webbplatsen med nyheter, frågor & svar, medlems- 
forum och artikelregister samt  Facebook, Twitter, Borättkvällen, Borätt  
Utbildning och tidningen Borätt.

Borätt Forum är med sin interaktivitet och snabba kontaktvägar ett bra  
komplement till papperstidningen. Men huvudsyftet är att ge alla Sveriges 
bostadsrättsföreningar största möjliga hjälp och stöd när och där de behöver 
det. Vi har daglig kontakt med brf-styrelser som har mängder med frågor 
kring allt från upphandling till större renoveringar – och mycket mer.  
Så passa på att hjälpa dem du också; annonsera på Borätt Forum!
 
Borätt Forum erbjuder dig möjlighet att till en låg kostnad och med minimalt 
”spill” nå en intresserad målgrupp. Men kom ihåg att webbannonsering inte 
nödvändigtvis ska ersätta tidningsannonserna utan snarare komplettera 
dem. Det mest effektiva är ofta en kombination av nya och gamla medier. 

Som sagt, varför välja, när du kan få det bästa av två världar?!

Nya Borätt Forum med 
”gamla” tidningen Borätt
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Väletablerat medium
Tidningen Borätt grundades 1984 och har sedan 
dess etablerat sig som en tung  branschfaktor hos 
organisationer, fastighetsbolag samt produkt- och  
tjänsteföretag. Upplaga 40 000 ex.

Når beslutsfattarna
En annons i tidningen Borätt når cirka 28 000 
brf-styrelser med 1 000 000 lägenheter.

Konjunktursäkert
När konjunkturen viker är bostadsrättssektorn  
särskilt intressant eftersom brf fonderar till  
kommande investeringar.

Lång exponeringstid
30 % av bostadsrättsföreningarna arkiverar tid- 
ningen och lika många sparar den ett år eller mer.

Hög trovärdighet
Tidningen Borätt är politiskt obunden och ekono-
miskt oberoende, vilket skapar hög trovärdighet och 
hög redaktionell status.

Rätt redaktionell miljö
Med kvalificerade medarbetare upprätthåller tid- 
ningen Borätt en hög klass på redaktionellt innehåll 
och en exklusiv annonsmiljö som lockar välkända 
företag.

Marknadsledaren
Tidningen Borätt är marknadsledande. Därför  
väljer företag som Bolander & Co, Dafo, Daloc, 
Hags, Tele2, Thermia, Wibe, Windoor och ÅF m fl att 
annonsera i BoRätt.

Högt läsvärde
• 53 % av tidningen Borätts läsare planerar att 

renovera eller investera i sina respektive bostads-
rättsföreningar inom 1–3 år.  

• 34 minuter är den genomsnittliga lästiden per 
nummer. 

• 5–7 läsare per tidningsexemplar Det innebär att 
tidningen Borätt har totalt cirka 250.000 läsare.

Goda skäl att annonsera  
i tidningen Borätt
Tidningen Borätt, som är en del av Borätt Forum, har under 2012 gått från klarhet till klarhet.  
Upplagan har ökat med 25 %, så nu går 40 000 ex ut till brf-styrelser, till nybildade föreningar  
som ännu ej äger sina fastigheten samt till tusentals branschföretag. Eftersom varje nummer  
läses av 5–7 personer når Borätt totalt 250 000 –300 000 läsare! 



Utgivningsplan

2019

Nr 1-2019
Utgivning 7 februari
Sista materialdag 25 januari

Nr 2-2019
Utgivning 28 mars
Sista materialdag 15 mars

Nr 3-2019
Utgivning 31 maj
Sista materialdag 17 maj

Nr 4-2019
Utgivning 19 september
Sista materialdag 6 september

Nr 5-2019
Utgivning 31 oktober 
Sista materialdag 18 oktober

Nr 6-2019
Utgivning 12 december
Sista materialdag 29 november

Fakta/läsekretsundersökning
• Hög kännedom om Borätt och låg kännedom om konkurrenter
• Lästid 34 minuter
• 5–7 personer utöver läsaren själv som läser Borätt
• 81% saklig, 80% trovärdig
• 63% upplever sig ha nytta av den i BRF
• 99% är nöjda med tidningen
• 2 av 3 tycker att annonserna ger användbar och värdefull information
• 30% har vidtagit någon åtgärd efter att ha sett en annons
• 87% är delaktiga i inköp som rör bostadsrättsföreningar
• 53% planerar att göra en investering inom 1–3 år
• 65% män och 23% kvinnor som i snitt är 60 år
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Tekniska fakta
Format: 210 x 297 mm
Satsyta: 185 x 265 mm
Tryckmetod: offset
Rastertäthet: 150 linjer/tum
Bindningsmetod: klammerhäftning

Annonsmaterial
Högupplösta, tryckoptimerade pdf:er.
Upplösning: 300 dpi
Skärmärken: ja
Utfall: 3 mm

Rabatter vid samtidig bokning
Vid bokning av samtliga utgåvor under ett år ges 20 % rabatt.

Materialadress, annonsbokning, utgivare
Tidningen Borätt
Att: Lizze Sjöberg
Tel: 0707-98 83 88
E-post: lizze@borattforum.se, annonsera@borattforum.se
 Adress: Blasieholmsgatan 4A, 111 48  Stockholm

Hjälp?
Vi erbjuder helhetslösningar för annonsproduktion via Pigment AB.

Pigment AB 
info@pigment.se
070-782 22 04

Partneravtal
Vi kan erbjuda ett begränsat antal partneravtal med speciella möjligheter 
till exponering etc.  

Fakta
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Helsida
Satsyta: 185 x 265 mm
Utfallande: 210 x 297 mm + 3 mm utfall
Pris: 30 000 kr

Halvsida
Stående: 89 x 265 mm
Liggande: 185 x 129 mm
Pris: 20 000 kr

Kvartsida
Stående: 89 x 129 mm
Liggande: 185 x 61 mm
Pris: 10 000 kr

Baksida
Utfallande: 210 x 255 mm + 3 mm utfall
Pris: 40 000 kr

Uppslag
Utfallande: 420 x 297 mm + 3 mm utfall
Pris: 40 000 kr

Mått och pris



7

Via en webbannons på utvald plats på www.borattforum.se når du 
beslutsfattarna i Bostadsrättssverige, styrelserna i Sveriges bostads-
rättsföreningar. Personer med uppdrag och mandat att köpa tjänster 
och produkter till sina föreningar. Som är intresserade av det du 
erbjuder.

Eftersom du här har möjlighet att styra placering, antal visningar etc efter 
behov och budget ger www.borattforum.se dig verklig valuta för pengarna.

Att dessutom finnas med på branschsök på borattforum.se borde vara 
självklart för dig som säljer tjänster och produkter till landets brf:er.  
Speciellt som den enklaste  varianten här t o m är gratis! Och då syns  
företaget ändå med namn och verksamhetsbeskrivning. För låga kostnad-
er kan du öka informationen med t ex kontaktuppgifter, logotyp och länkar.

Redan den gamla hemsidan var välbesökt; upp till 36 000 besökare per 
vecka. Så med tanke på allt vad nya borattforum.se kan erbjuda kommer 
trafiken här sannolikt att bli ännu mer intensiv. 

Annonsera på borattforum.se
och syns på branschsök.
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Fakta

Annonsmaterial till webben
Bild:
Format: JPG, GIF
Färgläge: RGB
Vikt: max 40 kb
Storlek: se sid 9

Flash: 
Format: SWF
Vikt: max 60 kb
Actionscript: 2.0
Kompabilitet: Flashplayer 8
Clicktag:  

on (release) {
  if (_root.clickTAG.substr(0,5) == “http:”) {
    getURL(_root.clickTAG+”&ad_id=”+_root.ad_id, “_blank”);
  }
}

Storlek: se sid 9

Branschsök:
Bildformat: JPG, GIF
Färgläge: RGB
Beskrivande text: 250 tecken
Mer information: se sid 8

Materialadress,  
annonsbokning, utgivare
Borätt Forum
Att: Lizze Sjöberg
Tel: 0707-98 83 88
E-post: lizze@borattforum.se, annonsera@borattforum.se
 Adress: Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm

Hjälp?
Vi erbjuder helhetslösningar för annonsproduktion via Pigment AB.
 
Pigment AB 
info@pigment.se
070-782 22 04
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Branschsök  S
Kostnad:   Ingen
Ingår i annons: Företagsnamn
 Beskrivning av företaget

Branschsök  M
Kostnad:   SEK 3 500/år
Ingår i annons: Företagsnamn
 Beskrivning av företaget
 Telefonnummer
 E-post
 Logotype
 Länk till hemsida

Branschsök  L
Kostnad:   SEK 5 000/år
Ingår i annons: Logotype 
 Företagsnamn
 Beskrivning av företaget
 Telefonnummer
 E-post
 Länk till hemsida

Branschsök  XL
Kostnad:   SEK 8 000/år
Ingår i annons: Logotype
 Företagsnamn
 Beskrivning av företaget
 Telefonnummer
 E-post
 Länk till hemsida
 Länk till annons från  
 relaterade artiklar

Branschsök



Borätt forum där de som vill veta, möter 
er som vet. Syftet med Borätt Forum 
är att ge alla Sveriges bostadsrättsför-
eningar hjälp och stöd när och där de 
behöver det. Vi har daglig kontakt med 
läsare som vill ha hjälp. De har mängder 
med frågor kring allt från upphandling 
till större renoveringar – och mycket 
mer.

Branschtorget
Nu är branschtorget äntligen tillbaka i 
Tidningen Borätt, i nytt format!

Erbjudande

Paket 1.
•  En annons i varje nummer 

(format 56 X 84 mm)
• Branschsök på internet i 1 år*
•  Totalt SEK 33 500 kr/år  

 eller SEK 5584 per nummer
• Boka din plats nu och få 30 % rabatt
• Pris per nummer SEK 3908

Paket 2.
•  En annons i varje nummer  

(format 56 x 40 mm)
• Branschsök på internet i 1 år*
•  Pris: 21 500 kr/år  

eller SEK 3584 per nummer
• Boka din plats nu och få 20 % rabatt
• Pris per nummer SEK 2508

 För mer information kontakta
Jens Sjöberg eller Lizze Sjöberg

Att: Jens Sjöberg
E-post: jens@borattforum.se

eller

Att: Lizze Sjöberg
Tel: 0707-98 83 88
E-post: lizze@borattforum.se

* Via en webbannons på utvald plats på 
wwwborattforum.se når du beslutsfat-
tarna i Bostadsrättssverige, styrelserna 
i Sveriges bostadsrättsföreningar.
Personer med uppdrag och mandat 
att köpa tjänster och produkter till sina 
föreningar Som är intresserade av det 
du erbjuder.

A N N O N S FO R M AT  1
5 6  X  8 4  M M

A N N O N S FO R M AT  2
5 6  X  4 0  M M



980x120 px

980x240 px

250x120 px

250x240 px

250x280 px

250x360 px

250x480 px

Webbformat

Borätt Forum
E-post: lizze@borattforum.se, annonsera@borattforum.se
 Adress: Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm
www.borattforum.se
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Webbformat

Borätt Forum
E-post: lizze@borattforum.se, annonsera@borattforum.se
 Adress: Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm
www.borattforum.se
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