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Regionens 
ledande 
affärsmagasin
Affärsstaden är regionens led-
ande affärsmagasin. Ett magasin 
som lyfter fram alla aspekter av 
vårt näringsliv, som ger dig såväl 
intressanta personporträtt 
som övergripande trender och 
intressanta reportage.

Affärsstaden har en hög 
ambitionsnivå och siktet inställt 
på att vara relevant för läsarna 
både på nätet och i magasinet. 
Vår ambition är att spegla såväl 
de mindre som större företagen i 
vår region. 
Vi lyfter fram människorna både 
i och bakom företagen och vi vill 
visa på allt det som driver vår 
region framåt.

Med Affärsstaden når du som 
annonsör ut till en intressant och 
köpstark målgrupp med intresse 
för näringsliv och affärer. Du når 
dom elva gånger om året, och du 
når dem när de verkligen har tid 
att läsa. På tåget, vid flyget, på 
olika konferensanläggningar, 
under lunchen i centrala staden 
osv. Dessutom via posten till 
ca 3500 företag i regionen. 

Följ oss i print och på web, alltid 
med intressanta artiklar om 
regionens näringsliv och per-
sonligheter. Efter åtta år ser vi 
fortfarande en ökning av antalet 
annonsörer, och responsen från 
läsarna är inspirerande.

Reklamtröttheten når nya nivåer. En undersökning från 2020 som utfördes av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer visar att 
sex av tio svenskar är negativa till reklam och att andelen “mycket negativa” har ökat till nästan 20 procent. Tre av fyra svenskar 
tycker inte om reklam på webbsidor, 65% gillar inte reklam i sociala medier, och sju av tio betalar gärna extra för reklamfria tjänster.

Vi har dock goda nyheter: 77 procent av svenskarna gillar, eller är neutrala till, reklam i tryckta magasin och tidningar. Faktiskt så tyck-
er 20 procent om, eller tycker mycket om, annonsering i papperstidningar. En anledning så god som någon att annonsera med oss.



Format: Trimmad tabloid.
Färdiga annonser: levereras som Tryckoptimerad PDF
Leveransadress: material@affarsstaden.se
Bilder: Läge - CMYK, upplösning 300 dpi. 
Tryckförfarande: Rulloffset.
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Distribution: Som posttidning till beslutsfattare inom 
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platser.

PRISER OCH TEKNISK INFO

Utgivningar Vecka Manusstopp

Nr 1 V04 (jan) 10 januari

Nr 2 V08 (feb) 07 februari

Nr 3 V12 (mar) 07 mars

Nr 4 V16 (apr) 03 april

Nr 5 V20 (maj) 02 maj

Nr 6 V24 (jun) 30 maj

Nr 7 V34 (aug) 08 augusti

Nr 8 V38 (sep) 05 september

Nr 9 V42 (okt) 03 oktober

Nr 10 V47 (nov) 07 november

Nr 11 V51 (dec) 05  december
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Kontakta vår 
säljavdelning för offert 

på längre avtal.
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