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Partner  
Borätt Forum 

Lokal 
Bli partner i Borätt Forum och få tillgång till alla 

marknadsföringskanaler 
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Bli den självklara aktören som bostadsrättsföreningarna i 
ditt område vänder sig till – bli partner med Borätt Forum! 
 
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 28 100 bostadsrättsföreningar. 
Som partner i Borätt Forum får ni tillgång till alla Borätt Forums 
marknadsföringskanaler. 
 
Som lokal partner i Borätt Forum får ni: 

• Bilaga i tidningen Borätt, i önskat geografiskt område 
• Banner i högerspalten på borattforum.se (250x120px) i ett år 
• Premiumklubben på borattforum.se och företagspresentation i 

tidningen 
• Leverantörslistan på borattforum.se i ett år 
• Expert i Frågor & Svar med presentation, byline på borattforum.se samt i 

tidningen Borätt 
• Medverkan i Borättkväll/Borättlunch – livestreamade föreläsningar 
• Presentationsartikel på borattforum.se 
• Delaktig i vårt nätverk där förvaltare, kunder och andra partners hittar 

affärer 
 

Målgrupp och läsare för tidningen Borätt 
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.  
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Målgrupp och läsare borattforum.se 
På borattforum.se är kundgruppen styrelsemedlemmar i 
bostadsrättsföreningar, personer med intresse för brf samt yrkesverksamma 
inom branschen. Med denna nischade målgrupp har vi ca 5 500 unika 
besökare i månaden.  

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  

Premiumklubben 
I Premiumklubben riktar ni ett erbjudande till styrelsen eller hela 
bostadsrättsföreningen.  

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

Alla företag som är med i Premiumklubben presenteras med sin logotype 
i tidningen Borätt.  

Frågor & Svar 
Ni står med som experter i tidningen samt på borattforum.se dit våra läsare 
kan vända sig med sina frågor. Ni får svara på inkomna frågor inom ert 
expertområde. Fråga och svar publiceras med er byline på borattforum.se 
och i tidningen Borätt. 
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Borättkväll/Borättlunch 
Vi livestreamar föreläsningar och informationskvällar från vår studio i 
Johanneshov och når ut till styrelsemedlemmar över hela Sverige. Som 
medverkande expert kommer ni antingen till vår studio, eller kopplar upp er 
bekvämt hemma. Vi sköter hela sändningen, marknadsföring, 
efterbearbetning av materialet och publicerar på vår hemsida.  

Allt ni behöver göra är att engagera publiken med ert viktiga ämne! 
 
När läget tillåter anordnar vi även fysiska föreläsningstillfällen och minimässor. 
Dessa har vi över hela landet.  

Presentationsartikel 
En av våra journalister på Borätt Forum gör en intervju och artikel med er som 
publiceras på borattforum.se 

 
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. 
 
Önskar ni hjälp att ta fram er annons kan vi självklart hjälpa er med det! 
Kontakta redaktionen@borattforum.se senast 2v innan sista materialdag eller 
ring 08-520 252 02. 
 
 


