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Annonsera  
Borätt Forum 

 
 

Borätt Forum - där de som vill 
veta möter de som vet!  

 
 

 
 

 
Borätt Forum och tidningen Borätt, 

 information och kunskap för styrelser  
i Sveriges alla bostadsrättsföreningar 
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Vill du nå ut till beslutsfattarna i Sveriges 28 800 
bostadsrättsföreningar? 
 
Borätt Forum har stöttat brf-styrelser med kunskap och information i deras 
styrelsearbete sedan 1970. Vi söker nu företag som vill nå ut till denna 
kundgrupp både på lokal nivå samt rikstäckande. Kundgruppen är 
styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar, personer med intresse för brf 
samt yrkesverksamma inom branschen.  
  
Genom oss får ni synlighet genom vår tidning Borätt som ges ut till samtliga 
brf-styrelser i Sverige samt på välbesökta hemsidan borattforum.se. 
 
Det handlar i grunden om kunskapsöverföring från dig som expert till 
styrelsemedlemmarna i Sveriges 28 800 bostadsrättsföreningar. 

 

Borätt tidning 
Målgrupp och läsare 
Tidningen trycks i 30 000 exemplar och vi når minst 300 000 läsare per nummer. 

• 30 % av bostadsrättsföreningarna arkiverar tidningen och lika 
många sparar den i 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 loppet av 1–3 år.  

Tidningen Borätt tar upp ämnen som berör Sveriges brf-styrelser -  
Ekonomi, Teknik, Styrelsearbetet och Livet.  

Borätt tillhandahåller inte bara traditionell annonsering utan ni kan välja hur ni 
vill marknadsföra er och synas från en palett av möjligheter: 
 
Redaktionellt - Redaktionell annons där ni tillhandahåller eget material eller 
tar fram en sponsrad artikel tillsammans med någon av våra journalister i 
design och text. 

Annons (tryckfärdigt original) sidan 3 
Uppslag 
Helsida – (special: sida 3, sista sidan, baksida) 
Halvsida – stående – liggande 
Kvartsida – stående – liggande 
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Bilaga i tidningen Borätt 
Med bilaga har ni möjlighet att annonsera i Borätt tidning rikstäckande eller 
lokalt till specifika postnummer. Bilaga kan köpas från 3 000 ex per utgåva.  

 

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 web, borattforum.se 
Målgrupp och läsare 
På borattforum.se är kundgruppen styrelsemedlemmar i 
bostadsrättsföreningar, personer med intresse för brf samt yrkesverksamma 
inom branschen. Med denna nischade målgrupp har vi ca 5 000 unika 
besökare i månaden.  

Banner format se sidan 4 
Header large  
Löpet efter 3 artiklar 
Löpet efter 8 artiklar  
Höger spalt – startsida 
Höger spalt – segmenterat 

Leverantörslistan 
I Borätts leverantörslista listar vi duktiga och seriösa företag för våra 
medlemmar att ta del av. Leverantörsannonserna visas även i 
mittenspalten vid relevanta artiklar. Där presenteras ert företag samt de 
tjänster och produkter ni erbjuder. 

• Logotype 
• Företagsnamn 
• Beskrivning av företaget 
• Telefonnummer, e-post  
• Länk till hemsida  
• Taggning till relevanta artiklar  
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Förmånsklubben 
I Förmånsklubben riktar ni ett erbjudande till styrelsen eller hela 
bostadsrättsföreningen.  

Förmånsklubben köps årsvis men erbjudandet kan ni justera eller byta ut 
närhelst ni vill. Erbjudande behöver inte bara vara en rabatt, utan en tjänst 
eller gåva vid köp av er produkt/tjänst.  

Alla företag som är med i Förmånsklubben presenteras med sin logga i 
tidningen Borätt.  

Årshjulet – ett år i styrelsen 
Arbetsuppgifterna för styrelsen i en bostadsrättsförening är visserligen många, 
men också återkommande. Därför har vi tagit fram årshjulet – en modell för 
hur ett normalår i en bostadsrättsförening ser ut.  

Genom att klicka på länkarna på årshjulet får du information om vad som ska 
göras, när det ska göras och hur man kan göra det. Vi delar med oss av 
handfasta tips, hårdnackad fakta och smarta verktyg som kan bidra till att 
styrelsearbetet blir både enklare och mer effektivt.	 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Uppslag: 
420 x 297 mm 

Helsida: 
185 x 265 mm 

Halvsida (stående): 
89 x 265 mm 

Kvartsida (stående): 
89 x 129 mm 

Halvsida (liggande): 
185 x 129 mm 
 
Kvartsida (liggande): 
185 x 61 mm 
 
Baksida: 
210 x 255 mm 
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Header large 
980x240 px 
 
 
Löpet efter 3 artiklar 
550x250 px 
 
 
Löpet efter 8 artiklar 
550x200 px 
 
 
Höger spalt 
250x120 px 
 
 
Höger spalt 
250x240 px 
 
 
Höger spalt 
250x280 px 
 
 
Höger spalt 
250x360 px 
 
 
Höger spalt 

 

980x240 px 

250x120 px 

250x240 px 

250x280 px 

250x360 px 

250x480 px 


