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Borätt Forum annonsblad 
2023   

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 Borätt 
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Forums roll handlar om  

kunskapsöverföring och affärer 
Borätt Forum grundades 1970 och verkar för att stödja brf-styrelserna 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.   

Innehåll:  
S. 3 - Annonsera med Borätt Forum  

S. 4 - Utgivningsplan 2023  

S. 5 - Borätt Forum digitalt  

S. 6 - Borätt Forum aktiviteter & annonsvilkor   
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Borätt Forums kanaler:  

Tidningen Borätt - målgrupp och läsare  
Tidningen Borätt ges ut till alla Sveriges 28 100 bostadsrättsföreningar 6 nummer per 

år, tidningen har ca 300 000 läsare och produceras av våra egna journalister.  

• 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.  

 

Premiumklubb - Rikta ett erbjudande till styrelsen eller hela bostadsrättsföreningen. 

De företag som är med i Premiumklubben presenteras med logga i tidningen Borätt.   

Erbjudandet samt beskrivning av företaget publiceras på borattforum.se. 

Premiumklubben köps årsvis men erbjudandet kan justeras och bytas 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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Utgivningsplan Borätt 2023  

Borätt nr 1 – Utgivning 9 februari  
Tema: Säkerhet 

• Sista inlämning tryckfärdigt annonsmaterial 19 januari  
• Bilaga tryckfärdigt annonsmaterial  

Borätt nr 2 – Utgivning 30 mars  
Tema: Miljö & Återvinning 

• Sista inlämning tryckfärdigt annonsmaterial 9 mars  
• Sista dag bokning av bilaga 7 februari  

Borätt nr 3 – Utgivning 11 juni  
Tema: Renovering 

• Sista inlämning tryckfärdigt annonsmaterial 17 maj  
• Sista dag bokning av bilaga 18 april   

Borätt nr 4 – Utgivning 14 september  
Tema: Styrelsen  

• Sista inlämning tryckfärdigt annonsmaterial 25 augusti  
• Sista dag bokning av bilaga 24 juli  

Borätt nr 5 – Utgivning 26 oktober  
Tema: Gemenskap & engagemang 

• Sista inlämning tryckfärdigt annonsmaterial 5 oktober  
• Sista dag bokning av bilaga 5 september  

Borätt nr 6 – Utgivning 7 december  
Tema: Digitalisering & AI 

• Sista inlämning tryckfärdigt annonsmaterial 16 november  
• Sista dag bokning av bilaga 17 oktober  
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Borätt Forum - digitalt   
Vår hemsida borattforum.se uppdateras dagligen med nyheter för 

bostadsrättsföreningar samt är ett forum och kunskapsbank för brf-styrelser. 

Borattforum.se har i genomsnitt 8 000 unika besökare per månad och där kan 

besökarna bl a:   

• Läsa dagliga nyheter och artiklar av Borätt Forums journalister.  

• Läsa tidningen Borätt som pdf.  

• Streama våra Borättföreläsningar, nyheter, debatter samt på Borätt TV.  

• Ställa frågor till våra experter (dvs våra partners) samt ta del av frågor och 

svar som förmedlats.   

• Ta del av förmåner och erbjudanden från er i Premiumklubben.  

• Söka efter leverantörer i vår betrodda leverantörslista.   

Målgrupp & läsare   
På borattforum.se är kundgruppen styrelser samt medlemmar i 

bostadsrättsföreningar, personer med intresse för brf samt yrkesverksamma inom 

branschen. Med denna nischade målgrupp har vi ca 8 000 unika besökare i 

månaden.  

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 oss.   

Premiumklubb - rikta ett erbjudande till styrelsen eller hela bostadsrättsföreningen. 

De företag som är med i Premiumklubben presenteras med logga i tidningen Borätt, 

ert erbjudande samt beskrivning av er verksamhet presenteras på Borätt Forums 

hemsida. Premiumklubben köps årsvis men erbjudandet kan ni justera och byta 

närhelst ni vill.  

Årshjulet, ett år i styrelsen – endast en annonsör på denna flik.   
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Borätt Forum – aktiviteter   
Borättkvällar, och digitala föreläsningar. Där kan ni nå ut med er kunskap och 

erfarenhet till våra deltagande brf-styrelser.   

Våra digitala föreläsningar är mycket uppskattade och vi har deltagande från 

Gällivare i norr till Ystad i söder.   

Vi anordnar även fysiska Borättkvällar runt om i landet där ni får träffa lokala brf-

syrelser på plats.  

Föreläsningarna spelas in och kan ses i efterhand på Borätt TV.   

Föreläsningarna sker frukost-, lunch- eller kvällstid.  

Kontakta oss på Borätt Forum för mer information.   

Nyhetssändningar och debatt  
Borätt Forum publicerar nyhetssändningar varje vecka och direktsända debatter 

(ligger även på Borätt TV att se i efterhand). Var med och presentera ”i samarbete 

med” eller i en debatt.    

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. 


