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Aktuell Säkerhet når ut till den breda säkerhets 
branschen, såväl den privata som den offentliga. Vi 
når ansvariga inom ITsäkerhet, informations säkerhet 
och fysisk säkerhet – bevakning/skal skydd, brand, 
larmsystem samt person och krisfrågor. Enligt våra 
läsare är vi en tidning som läses och engagerar.  
Här vill bransch profiler likväl som annonsörer synas!

Knutet till tidningen är det exklusiva nät verket 
Security Advisory Board, med syfte att utveckla, 
stimulera och informera om säkerhetsarbetet  
i Sverige. Nätverket är ett sätt för medlemmarna  
att knyta värdefulla kontakter och för redaktionen  
att komma ännu närmare viktiga branschnyheter.

Aktuell Säkerhet grundades 1982 och har  
sedan dess försett branschen med aktuell 
information. I dag når papperstidningen  
cirka 9 000 mottagare och varje nummer  
läses av 1–3 personer. Tidningen är  
medlem i Sveriges Tidskrifter.

JENNy PERSSON
ansvarig utgivare och publisher

Hos oss når du  
hela säkerhets
branschen!

” En bra blandning 
från alla branscher 
inom säkerhet” 

” Seriös och ledande 
inom branschen”

” Den enda bransch
övergripande 
tidningen”

 DÄRFÖR ANNONSERAR VI 
 I AkTUELL SÄkERhET 

” Vi använder Aktuell Säkerhet som en del i vår 
digitala och analoga marknadsföring. Detta 
har hjälpt oss att nå ut till våra kunder via 
bannerannonsering samt i artikelform. Att 
arbeta med Aktuell Säkerhet som en av våra 
marknadsföringskanaler ger oss möjligheten 
att nå ut till en relevant målgrupp med vårt 
säkerhetsbudskap. Vi har ett flexibelt och gott 

samarbete med dem som passar oss jättebra.”
 Malin Norrby 
 Marketing Manager Sweden, HP

 Så tycker läSarna: 
enligt läsarundersökningen 2020
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När materialyta går över sidkant ska ges 
5 mm marginal för beskärning (utfall). 
Typsnitt inkluderas i filen. Bilder ska vara 
hög upplösta (300 ppi). ICC-profil (PSO 
Uncoated ISO12647 eci) finns att hämta 
på trydells.se. Bokning som annuleras 

senare än tre veckor före material dag 
debiteras fullt pris. Moms tillkommer.
Skuret format: 215 x 280 mm
Satsyta: 11 mm från sidkant
Vid frågor mejla traffic@mediakraft.se 
eller kontakta Anders (se nedan).

 ∏UtGIVnInGSplan 2021

 ∏annonSformat

 ∏teknISka UpplySnInGar

 Materialdag Utgivning Redaktionellt program

 1 26/1 12/2 Utbildning
 2 2/3 19/3 ITsäkerhet
 3 13/4 30/4 Bevakning och skalskydd
 4 25/5 11/6 Brand
 5 24/8 10/9 Informationssäkerhet
 6 28/9 15/10 Handel och passersystem
7/8 16/11 3/12 Larm och personskydd

Med Aktuell Säkerhet når du säkerhetsansvariga i hela branschen  
– på den fysiska sidan och inom IT och informationssäkerhet. 

Helsida
Pris:  29 200:- 

215 x 280 mm  
+ 5 mm utfall

Uppslag
Pris:  51 200:- 

430 x 280 mm
+ 5 mm utfall

1/2 stående
Pris:  20 600:- 

104 x 280 mm
+ 5 mm utfall

1/2 liggande
Pris:  20 600:- 

215 x 134 mm
+ 5 mm utfall

Halvt uppslag
Pris:  35 200:- 

430 x 138 mm
+ 5 mm utfall

Årsabonnemang Säkerhetsmarknaden
Pris:  9 600:-  (sju införanden)

Adress, bild (40 x 40 mm). Tilläggsrad 3,7 mm + 500:-.

 För native annonsering,  
 se särskild information! 

1/4 stående
Pris:  16 600:- 

85 x 121 mm 

1/8 liggande
Pris:  13 600:- 

193 x 32 mm 

1/4 liggande
Pris:  16 600:- 

215 x 65 mm  
+ 5 mm utfall

9 000
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Hemsidan uppdateras 
dagligen med  aktuell 
information. Nyhetsbrevet 
 utkommer två gåger per 
vecka under säsong. 
Material ska levereras 
i jpg- eller png-format. 
Moms tillkommer. Priser 
för sajten avser per 
månad. Vid frågor mejla 
traffic@mediakraft.se  
eller kontakta Anders  
(se nedan).

 För nativeannonsering,  
 se särskild information! 

 ∏annonSformat  ∏ teknISka  
UpplySnInGar

Med synlighet på  
Aktuell Säkerhets webb 
och i nyhetsbrevet 
bygger ni ert varumärke. 
Sajten har i snitt 15 000 
besökare varje månad. 
Nyhetsbrevet når cirka 
2 000 prenumeranter  
två gånger i veckan. 
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NyhETs-
bREv

A Toppbanner 1140 x 300 px  8 500:-
B Banner sidhuvud höger 334 x 108 px  3 500:-
C Mittbanner stor 690 x 108 px  5 000:-
D Annonsruta höger liten 140 x 100 px  1 000:-
E Annonsruta höger stor 334 x 216 px  2 000:-
F Sponsrad artikel   10 000:-

A Toppbanner 768 x 128 px  5 900:-
B Banner 334 x 216 px  3 900:-
C Native    6 000:-

 ∏redaktIonellt tema
Tema  Material  Live
mar utbildning/cybersäkerhet 22/2 24/2
apr digitala nycklar 29/3 19/3
maj skalskydd 26/4 30/4
jun larmcentral 21/5 11/6
jul brand 28/6 30/6

Tema  Material  Live
aug informationssäkerhet 26/7 28/7
sep krishantering 23/8 25/8
okt datacenter 27/9 29/9
nov biometri 25/10 27/10
dec personskydd/överfallslarm 22/11 24/11
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 ∏natIVeannonSer – en UnIk möjlIGhet 
att Skapa BUzz krInG ert företaG

En nativeannons (även kallade advertorial 
eller redaktionell annons) berättar er historia 
i en form och ett sammanhang som läsarna 
känner igen sig i. Här finns en strålande 
möjlighet att framhäva en produkt, berätta 
om ett framgångsrikt case eller lyfta fördelarna 
med att jobba hos just er!

Annonsen harmonsierar med det redaktionella 
materialet och är tydligt annonsmärkt. Vi 
hjälper er hela vägen med från idé till färdig 
annons, i kontinuerlig dialog. Kontakta oss 
så berättar vi mer!

Print, helsida
Pris:  43 800:- 

Digitalt (nyhetsbrev + sajt)
Pris: begär offert

Särskilda villkor gäller.

Print, uppslag
Pris:  76 800:- 

Totalpris inklusive textproduktion.  
Särskilda villkor gäller.
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