
›› Om
Tidningen Professionell Demolering, förkortat PD, är en 
facktidskift för demoleringsbranschen som grundades 1995. 
PD vänder sig till entreprenörer, tillverkare, leverantörer, 
uthyrningsföretag m fl som arbetar med rivning, håltagning, 
återvinning, diamantverktyg, slip- och fräsutrustning, vatten-
bilning, utlastning, stofthantering, sanering, jordrening m m. 
PD är i första hand avsedd för den svenska marknaden men 
har många läsare i Norge, Finland och Danmark. Idag ges 
tidningen ut fyra gånger per år och skickas till 6000 adresser 
fördelade på entreprenörer, tillverkare, leverantörer, byggfö-
retag, organisationer, inköpsansvariga på kommuner, lands-
ting, vägverk m fl. Vi räknar med att tidningen läses av minst 
fem personer per företag vilket innebär en läseskara på 30 
000 personer.

›› BFB Info i PD
Branschföreningen för Byggnadsberedning (BFB), tidigare 
HiB (Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindu-
strier) har valt att distribuera information till sina medlemmar 
genom PD och i kombination med sin hemsida 
www.haltagningsentreprenorerna.se.

›› Vilka läser PD?

Nordens största tidning för rivning, håltagning, återvinning, diamantverktyg, slipning och 
polering av betong, vattenbilning, sanering, stofthantering, luftrening, utlastning, m m.
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›› Annonsering
Format          mm     Pris, SEK
Åttondels sida       92x60         5 900
Kvartssida, smal     44x263           7 700
Kvartssida, standard    92x130           7 700
Tredjedelssida       190x90        10 100
Halvsida, smal       92x263     11 500
Halvsida, standard     190x130    11 500
Halvsida, island       130x190    11 700
Helsida          190x263    17 900
Helsida, utfallande     215x290    18 200
Uppslag         400x263    27 700
Uppslag, utfallande     430x290    28 500

Priser för pärmsidor
Pärmsida 2          215x290    19 700 
Pärmsida 3          215x290    19 700
Pärmsida 4 (baksida)     210x260    21 800

Bilagor
Upp till max 25 g inkl. porto         21 000 
Upp till max 50 g inkl. porto         30 500
På utfallande annonser tillkommer 3-5 mm utfall.
På samtliga annonspriser tillkommer lagstadgade skatter.
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›› Innehåll och teman
Utgåva     Tema     Materialdag  Distribution

Januari - Mars  Vattenbilning    2019-02-22  Mars
          Handhållna maskiner
          Vägg & vajersågar
          Damm och slamm
          Review World of Concrete
          Mässutgåva: Bauma 2019   
          ”ÅTERVINNING” - Byggavfall

April - Juni  Kompaktutrustning   2019-05-03  Maj
          Hydraulhammare
          Mobila återvinningskrossar
          Bärare av rivningsverktyg
          Mässutgåva: Maskinexpo 2019
          Review: Bauma 2019 
          ”ÅTERVINNING” - Järn och metall

Juli - September Demoleringsverktyg   2019-08-16  September
          Våra rivningsentreprenörer
          Kärnborrsystem
          Teleskoplastare i rivningssammanhang
          Mässutåva: Entreprenad Live 2019
          Review: Maskinexpo 2019
          ”ÅTERVINNING - Mobil utrustning”

Oktober-December Håltagningsspecialen   2019-11-29  December
          Slipning och polering av betonggolv
          Skrotsaxar
          Finansiering av verktyg och maskiner
          Inför World of Concrete 2020, Nordbygg 2020
          ”ÅTERVINNING” - Vindsiktar

I Professionell Demolering finns nu möjlighet till så kallad 
klassificerad annonsering vilket är småannonser placerade 
under olika typer av fasta rubriker. Det kan vara olika typer 
av produkter eller tjänster, begagnade maskiner och ut-
rustningar. Det är du som annonsör som själv bestämmer 
rubriken. Annonserna är till för att våra läsare snabbt skall 
hitta sina leverantörer av produkter eller tjänster. De klassi-

ficerade sidorna hittar du alltid i slutet av tidningen. För att 
minska hanteringen säljs dessa småannonser endast årsvis 
och omfattar fyra införanden. Budskapet och innehållet kan 
du som annonsör naturligtvis ändra från utgåva till utgåva. 

Priser klassificerade annonser,  4 införande
Format:      60x40 mm     6 000 kr
Lagstadgade skatter tillkommer.

››  Bonus-
 distribution  
 på mässor
Under 2019 kommer Professionell Demolering att 

bevaka ett flertal större mässor både i Sverige och 

utomlands. På de svenska mässorna distribuerar 

vi som regel extra upplagor av våra tidningar.

Följande svenska mässor kommer att bevakas 

under 2019: Maskinexpo och EntreprenadLive. Vi 

bevakar även de internationella mässorna Bauma 

och World of Concrete.

PD Nyhetsbrev
PD lanserar kvartalsvisa digitala nyhetsbrev som 

skickas ut till våra läsare via epost. Med nyhetsbrev 

distribueras kontinuerligt nyheter om vad som 

händer i branschen och är ett utmärkt sätt att 

genom annonsbannrar och pressreleaser nå nya 

och befintliga kunder.

Hemsida
Professionell Demolering var en av de första 

branschtidningarna med egen hemsida i Sveri-

ge. Sedan starten har vi arbetat för att ständigt 

utveckla våra internetprodukter, uppdatera 

hemsidan kontinuerligt och utöka vår närvaro på 

sociala medier.

Vår hemsida ger dig som läsare och annonsör 

nya verktyg att läsa, kommentera och nå dina 

kunder på betydligt fler sätt än 

tidigare. Här nedan finner du information om 

vår onlineannonsering samt annonspriser.

Annonsering online - seK
Perioder, månader:       1   6   12

Toppbanner (stor, 780x90 pxl)  6000 16000  26277

Toppbanner (liten, 300x90 pxl)  4000 13000  22000

Boxbanner (300x300 pxl)    3600 9500  16000

Medium banner (608x60 pxl)  3300 8500  14000

Liten banner (120x120 pxl)   2500 6500  10000

Annonsering nyhetsbrev - seK

Period, månader:          1    4

Stor banner (780x90 pxl)      8000   18000

Liten banner (120x120 pxl)     4000   11000

Siffermarkeringarna anger hur de olika annonsalter-

nativen ser ut. Lagstadgade skatter tillkommer på 

samtliga priser.
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