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Hela Örebroregionen är en mycket stark tillväxtregion och år
efter år fortsätter siffrorna uppåt. Nya områden bebyggs och
det är bostadsbrist i stort sett samtliga kommuner i den
här delen av landet. Många kommuner jobbar med att
effektivisera sin handläggning av byggprocessen. Örebro
kommun har uppmärksammats för att ha den snabbaste
handläggningstiden i landet när det gäller markanvändning
och planläggning. Bostadsmässan lever vidare och varje år träffas
en mängd leverantörer från hus- och hembranshen och Örebroare i
eller inför en förändringssituation. Det kan vara allt från att
bygga pool eller att byta ut markiserna till att bygga sitt nya
hus eller renovera ett gammalt. Mässan är ett ypperligt tillfälle att
stärka ditt varumärke, träffa nya kunder och hälsa på samarbetspartner.
I samband med att bostadsmässan
BOstad2020 äger rum i Örebro, 6-7 november, gör
HKM Publishing en tidningsbilaga på temat. Bilagan
kommer att synas i de tre månatliga Örebrotidningarna
Marknad Örebro, Handelsstaden och Nollnitton. Det
innebär att bilagan trycks i drygt 120 000 exemplar
totalt och att den når en bred grupp läsare inom flera
olika segment. Det finns även möjlighet att få garanterat
redaktionellt utrymme i samband med annonseringen, för
att ytterligare stärka effekten.
Häng med och säkra er plats på en gång!

ANNONSFORMAT
HELSIDA
Utfallande
260 x 370 mm
Ej utfallande
227 x 335 mm

baksida +30%,
näst sista sidan
+10%)

PRIS: 27.000:-

HALVSIDA

KVARTSSIDA

Stående

Stående

111 x 335 mm

111 x 165 mm

Liggande
227 x 165 mm

PRIS:
10.800:-

PRIS: 17.000:-

NOLLNITTON

HANDELSSTADEN

MARKNAD ÖREBRO

9 oktober (utgivning)
23 september (manusstopp)

24 oktober (utgivning)
9 oktober (manusstopp)

16 oktober (utgivning)
1 oktober (manusstopp)

Distribution

Distribution

Distribution

20.000 pappers exemplar via tidningsställ

91.362 ex till hushåll i Örebro län via SDR,

12.000 ex Som posttidning till beslutsfattare

hos selektivt utvalda distributörer i Örebro och elektro-

finns även i tidningsställ i Örebro.

inom näringsliv och förvaltning i Örebro Kommun.

niska exemplar. Varav 2.000 exemplar till studenthushåll.

