
Vill du synas inom gjuteribranschen är Gjuteriet platsen 
du ska välja. Tidningen är det självklara forumet för alla 
med koppling till gjuteriindustrin.

I tidningen varvas företagsreportage med bransch
nyheter, omvärldsanalyser och teknisk fördjupning.

Gjuteriet finns på plats i samband med viktiga bransch
aktiviteter under året som exempelvis underleverantörs
mässan Elmia Subcontractor. Både för att rapportera 
men också för att sprida tidningen till deltagarna.

Tidningen når ut till företagsledning, medarbe tare inom 
alla avdelningar men också till inköpare på strategiskt 
viktiga företag inom svensk industri.

Därmed får nyckelpersoner inom en mängd olika 
 branscher, som exempelvis verkstads, for dons, 
 telekom och vindkraftsindustri Gjuteriet i sin hand.

Svenska Gjuteriföreningen är en bransch
organisation med gjuterier, leverantörer och 
företag som använder gjutna komponenter i 
sina produkter och processer. Föreningen har 
nästan 200 medlemsföretag. Bland dessa 
finns såväl små och medelstora företag, 
som globala koncerner som Volvo, Scania, 
Husqvarna, SKF med flera. Medlemmar står 
för över 95 procent av gjutgodsproduktio
nen i Sverige, vilket gör att Gjuteriföreningen 
är stark och väl förankrad inom branschen. 
Gjuteriföreningen tillvaratar medlemmars 
intressen gentemot myndig heter, forsknings
finansiärer, skolväsende med flera.

Sveriges Gjuteritekniska förening (en organisation för 
anställda i branschen) äger tillsammans med Svenska 
Gjuteriföreningen Gjuteriinformation AB, som driver två 
plattformar för att sprida nyheter, forskning samt bevak
ning av branschen; Tidningen Gjuteriet samt hemsidan 
www.gjuteriet.se

Med dessa kanaler når du ut till alla inom en mängd 
olika gjuteribranscher som exempelvis verkstads, 
 fordons, telekom och vindkraftsindustri.

Gjuteriet.se publicerar materialet från den tryckta 
 tidningen. Däremellan uppdateras gjuteriet.se med  
nytt och unikt extramaterial samt nyhetsuppdateringar.

Här finns även Gjuteriföreningens Youtubekanal 
 Gjuteriet TV där det finns möjlighet till sponsring  
av inlägg.

PRISLISTA
TYP FORMAT PRIS 

A Toppbanner 750 x 95 px 6 000 kr/mån 

B Högerspalt halv 500 x 188 px 3 000 kr/mån 

C Högerspalt hel 500 x 375 px 4 500 kr/mån 

D Högerspalt dubbel 500 x 750 px 6 900 kr/mån 

E Modul enkel 750 x 125 px 2 900 kr/mån 

F Modul dubbel 750 x 250 px 4 900 kr/mån 

Native  Begär offert 

Moms tillkommer på priset.

Gjuteriet Gjuteriet.se

PRISLISTA
FORMAT SATSYTA UTFALLANDE PRIS

Baksida 205 x 260 mm  23 000 kr

Helsida 195 x 265 mm 225 x 297 mm 18 500 kr

2:a, 3:e omslag 195 x 265 mm 225 x 297 mm 21 800 kr

Uppslag  450 x 297 mm 31 000 kr

Halvsida stående 95 x 265 mm  11 000 kr

Halvsida liggande 195 x 130 mm  11 000 kr

Kvartsida stående 95 x 130 mm  6 800 kr

Åttondelssida 95 x 62 mm  4 200 kr

Julhälsning 80 x 45 mm  1 800 kr

+5 mm på utfallande format. Moms tillkommer på priset.

UTGIVNINGSPLAN 2019
UTGÅVA UTGIVNINGSDAG MATERIALDAG

Nr. 1 15 februari 21 januari 

Nr. 2 12 april 18 mars 

Nr. 3 7 juni 13 maj 

Nr. 4 6 september 12 augusti 

Nr. 5 8 november 14 oktober 

Nr. 6 13 december 18 november
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