Borätt Forum annonsblad
2021
Borätt Forum där de som vill veta möter
de som vet!
Tidningen Borätt och Borätt Forum Information och kunskap för
styrelser i bostadsrättsföreningar
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Borätt Forums roll handlar om kunskapsöverföring
och affärer
Borätt Forum grundades 1970 och verkar för att stödja styrelserna i bostadsrättsföreningarna i deras arbete. Vi når ut till alla brf-styrelser i Sverige via våra olika
kanaler. Oavsett kanal så handlar det alltid i grunden om kunskapsöverföring
från dig som expert till styrelsemedlemmarna.
Vi på Borätt Forum jobbar främst med annonsering via partnerskap med de
företag som vill nå ut med sina tjänster och produkter via oss.
Att bli partner i Borätt Forum innebär att du får tillgång till vårt marknadsföringspaket. Som storpartner kan du även få exklusivitet inom din bransch
och upptagningsområde.

Tidningen Borätt – print
Tidningen Borätt är indelad i fyra delar som berör styrelsearbetet i bostadsrättsföreningar, på så sätt kan du välja att synas i det avsnitt som är aktuell för din tjänst
eller produkt; Ekonomi, Juridik & Försäkring, Teknik, Styrelsearbetet och Livet.
Borätt tillhandahåller inte bara traditionell annonsering utan ni kan välja hur ni vill
marknadsföra er och synas i tidningen. Utrymmet för synlighet är begränsat därför
gäller ”först till kvarn”.
Format och priser:
Profilannons / Redaktionell annons - Annons där du tillhandahåller eget material
eller tar fram en artikel tillsammans med vår journalist.
Eget material: Halvsida, Helsida, Uppslag, Journalistkostnad
Förmånsklubb - Rikta ett erbjudande till styrelsen eller hela bostadsrättsföreningen.
De företag som är med i Förmånsklubben presenteras med logga i tidningen.
Ditt erbjudande samt beskrivning av din verksamhet presenteras även på
Borätt Forums hemsida. Förmånsklubben köps årsvis men erbjudandet kan du
justera och byta närhelst du vill.
Sponsor - var med och presentera ett helt nummer eller avsnitt i tidningen.
Kontakta oss på Borätt Forum för prisförfrågan.
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Målgrupp & läsare
Tidningen trycks i 30 000 exemplar, vi når minst 150.000 läsare per nummer.
•
•
•

30 % av bostadsrättsföreningarna arkiverar tidningen och lika många
sparar den ett år eller mer.
34 minuter är den genomsnittliga lästiden per nummer.
53 % av tidningen Borätts läsare planerar att renovera eller investera
i sina resp. bostadsrättsföreningar inom 1–3 år.

Utgivningsplan 2021
Nr 1 – Bostadsrättsföreningen nu & då
Utgivning 11/2 - sista inlämning annonsmaterial 27/1
Nr 2 – Lag & Rätt
Utgivning 1/4 - sista inlämning annonsmaterial 17/3
Nr 3 – Den hållbara bostadsrättsföreningen
Utgivning 10/6 - sista inlämning annonsmaterial 26/5
Nr 4 – Framtidens BRF
Utgivning 16/9 - sista inlämning annonsmaterial 3/9
Nr 5 – Säkerhet
Utgivning 28/10 - sista inlämning annonsmaterial 15/10
Nr 6 – Engagemang
Utgivning 9/12 - sista inlämning annonsmaterial 26/11

Borätt Forum - digitalt
Borätt Forums hemsida är ett forum med inloggning för brf-styrelser. För att få
tillgång till inlogg behöver styrelsen vara Premiummedlem i Borätt Forum.
På Borätt Forum kan Premiummedlemmarna:
• Läsa exklusiva artiklar, notiser och spalter som endast publiceras på vår
hemsida.
• Läsa artiklar och spalter i Borätts arkiv, där finns alla artiklar och spalter från
Borätt tidning samlade.
• Ställa frågor till våra experter (dvs er) och läsa frågor och svar som
förmedlats.
• Ta del av förmåner från era erbjudanden i Förmånsklubben.
• Söka efter leverantörer i vår betrodda leverantörslista.
• Streama våra Borättföreläsningar live, de är även tillgängliga i vårt arkiv
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Målgrupp & läsare
På www.borattforum.se är kundgruppen styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar, personer med intresse för brf samt yrkesverksamma inom branschen.
Med denna nischade målgrupp har vi ca 2 500 unika besökare i månaden på
siten.

Annonsera Borätt Forum hemsida
Banner
Header large Löpet efter 3 artiklar Löpet efter 8 artiklar Höger spalt Leverantörslista – rekommenderad leverantör av Borätt Forum. Ni syns vid
relevanta artiklar som vi publicerar som en ”rekommenderad leverantör”.
Redaktionellt – publicering av sponsrad artikel på hemsidan där ni tillhandahåller
eget material eller tar fram en artikel tillsammans med vår journalist.
Förmånsklubb - rikta ett erbjudande till styrelsen eller hela bostadsrättsföreningen.
De företag som är med i Förmånsklubben presenteras med logga i Borätt tidning,
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ett erbjudande samt beskrivning av er verksamhet presenteras på Borätt Forums
hemsida. Förmånsklubben köps årsvis men erbjudandet kan ni justera och byta
närhelst ni vill.
Årshjulet, ett år i styrelsen – enda annonsör på denna flik.
Borätt Forum möter – filmad Intervju med expert från er hos oss i vår studio. Vi spelar in,
klipper och redigerar för att sedan leverera färdigt material till er. Vi publicerar via
hemsida och sociala kanaler.

Borätt Forum – aktiviteter och nätverk
Vi anordnar Borättkvällar, föreläsningar och webinar och bjuder in alla
medlemmar och prenumeranter till våra fina och moderna möteslokaler
i Johanneshov. Föreläsningar och webinar spelas även in så Borätt Forums
medlemmar kan streama i efterhand på Borätt Forum. Borättkvällen som
anordnas i slutet av november är en minimässa med efterföljande julbord.
Föreläsningar och webinar sker frukost-, lunch- eller kvällstid. För maximalt utfall
brukar vi ha ett tillfälle i månaden. Föreläsningen kan hållas enskilt eller med upp
till två föreläsande företag per tillfälle.
Borätt Forum håller nätverk för bostadsrättsstyrelser på flertalet orter i Sverige samt
digitalt. Var med som expert eller sponsra en nätverksträff!
Kontakta oss på Borätt Forum för mer information.

Annonsvillkor
Borätt Forum avsäger sig allt ansvar för feltryck av priser etc.
Alla angivna priser är exklusive moms.
Erbjudanden är i mån av tillgänglighet.
Du som annonsör ansvarar för att allt material för annonsering och
medverkan i Borätt är inlämnat i tid och håller rätt format.
Bokad annonsering och medverkan i Borätt Forum är bindande och
kommer att faktureras.
Borätt Forum all rights reserved 2020 ©
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