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Arkitektur – tar den svenska arkitekturen på allvar
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tidskriften Arkitektur grundades 1901 och är sveriges äldsta 
arkitekturtidskrift. 

Med vårt uppdrag, att presentera och dokumentera ny svensk 
arkitektur, vill vi både bygga vidare på tidskriftens stolta tradition 
och göra en tidskrift som är aktuell och lever i vår tid. 

Arkitektur 2017 är en facktidskrift med både bredd men också 
stort djup. Här finns allt från detaljerade ritningar till nyfikna 
analyser av arkitektur ur ekonomiska, politiska och kulturella 
perspektiv. Arkitekturen är, liksom kvalitet och estetik, en viktig 
del av samhällsbygget och av människors vardag. 

Vår färska läsarundersökning vittnar om att våra många 
trogna läsare uppskattar ambitionerna – liksom de priser vi 
nominerats till de senaste åren. 

specialplaceringar

Omslagets 4:e sida (baksidan) sek 35 000
Omslagets 2:a + 3:e sida sek 27300
1:a uppslag sek 45700

bilagor  
Maxformat 210 x 290 mm. begär offert.

helsida utfallande  
225 x 297 + 3 mm utfall

sek 25 700   

uppslag utfallande  
450 x 297 + 3 mm utfall

sek 41 100  
 

halvsida liggande 
194 x 130 mm

sek 15 400

kvartsida 
stående 94 x 133 mm  
liggande 194 x 65 mm

sek 10 800

halvsida stående  
94 x 271 mm
112 x 297 + 3 mm utfall

sek 15 400

Julia svensson 
chefredaktör

om tidningen

Annonspriser

nomineringar

2015 – svenska designpriset och sveriges 
tidskrifters pris Årets tidskrift/fackpress
2016 – publishingpriset och sveriges tidskrifters 
pris Årets omslag för Arkitektur nr 2

2016



Utgåva Utgivningsdag  Vecka  Annonsmaterial

nr 1  03-02  5 13-01

nr 2   10-03  11 17-02

nr 3   21-04  17 31-03

nr 4  02-06   22 12-05

nr 5  25-08   34 04-08

nr 6   29-09  39 08-09

nr 7   03-11  44 13-10

nr 8   08-12  49 17-11

priser seK per månad

startsida
panorama  15 000 
980 x 120 pxl

panorama dubbel  20 000 
980 x 240 pxl

footer ad 5 900 
logo minst 500 pxl bred, max 50 tecken

Undersida  

panorama  15 000 
980 x 120 pxl

panorama dubbel  20 000 
980 x 240 pxl

banner 8 500 
300 x 300 pxl

dubbel banner 12 000 
300 x 600 pxl

För teknisk specifikation, kontakta isa ekstedt, isa.ekstedt@arkitektur.se 

Bokningsvillkor: reklamskatten är inräknad i priserna. Moms till-
kommer. 5,08 % förmedlingsrabatt. Vid avbokning senare än 14 dagar 
före material dag debiteras 50 % av annonspriset. efter material dag  
debiteras 75 %. Avbokning ska ske skriftligen.

Våra läsare är i första hand arkitekter – vår viktigaste 
målgrupp – men också beslutsfattare inom kommun 
och landsting, entreprenörer, förvaltare, konsulter 
och övriga som är intresserade av arkitektur. 

93 % läser hälften eller mer och lästid i snitt är  
57 minuter.

66 % av läsarna är arkitekter

82 % anser att tidskriften är värdefull för yrket

Hälften av läsarna är mycket intresserade av     
design och inredning

sålda lösnummer – 1 300

Friex – 1 300

Betalande 
prenumeranter  

5 700

Arkitektur är nordens största prenumererade 
arkitekturtidskrift med totalt ca 20 000 läsare. 
Upplagan är kontrollerad av svensk tidningsstatistik. 
ts-upplagan 2015 är 8300 ex.

målgrUpp UpplAgA

UtgiVningsdAgAr 2017 weBBAnnonsering
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tryckeri/pre-press: göteborgstryckeriet,  

box 184, 431 23 Mölndal

kontaktperson: louise krångh, louise.krangh@gbgt.se, 

031-49 05 98

annonsmaterial: skickas via wetransfer till  

louise.krangh@gbgt.se

specifikation annonsmaterial: 
filformat: pdF/X-4 fil 

färger: bilder i Adobe rgb med en upplösning på minst 

300, max 600 dpi. Adobe pdF-för inställningar finns för 

nedladdning på begäran.

storlek: dokumentformat i 100% av den bokade ytan  

plus utfall på 3 mm.

filnamn:  Annonsörens namn plus utgåvans nummer.  

till exempel foretag_nr2

tidningens format: 225 x 297 mm

tryckförfarande: Offset

tryckprofil: Adobe rgb

raster: stokastiskt

papper: 130 g Multiart silk

bilagor leveransadress: göteborgstryckeriet,  

Argongatan 11, 431 53 Mölndal 

Märkning: ”bilaga till Arkitektur nr --” samt ordernumret. 

i samband med att ni skickar bilagan till tryckeriet, skicka 

även mejl med ordernumret till helena.fagerstrom@gbgt.se 

deadline för bilagor är 10 dagar före utgivnings datum.

isa ekstedt 

telefon: 08-702 78 58   

postadress: Arkitektur, birger Jarlsgatan 110, 114 20 stockholm  

e-post: isa.ekstedt@arkitektur.se

tidskriften Arkitektur utkommer med 8 nr/år

pris lösnummer sek 115 

prenumeration helår sek 745 

teKnisKA Uppgifter

Annonser


