
MARKNAD ÖRESUND 
– EN SKILDRING AV 
NÄRINGSLIVET

Marknad Öresund med sin bas i Malmö och Helsingborg 
är tidningen som vänder sig till den svenska delen av Öre-
sundsregionens näringsliv. I korta nyheter och längre texter 
beskrivs företeelser ur ett lokalt perspektiv. Stora entrepre-
nörer liksom småföretagare ger sin bild av tillväxt, framtida 
projekt och utmaningar i affärslivet. 
	 Vi	håller	ett	finger	i	luften	och	känner	av	konjunktu-
rens vindar. Innehåll av allvarligare karaktär varvas med 
resereportage, kultur, recensioner och webbtips. Marknad 
Öresund håller dig a jour om det viktigaste som händer i 
företagsvärlden och i varje nummer intervjuas intressanta 
företrädare för regionens företag. Med Marknad Öresund 
når du som annonsör en intressant och köpstark målgrupp 
med intresse för näringsliv och affärer. 
 Våra professionella säljare upprättar långvariga relatio-
ner till kunder och ser till att produkten har en hög kvalitet. 
Tidningen distribueras som posttidning till beslutsfattare i 
regionen	och	finns	på	utvalda	mötesplatser	för	branschfolk	
som	på	tåget,	vid	flyget,	på	olika	konferensanläggningar,	
under lunchen i städerna.

Upplaga: 15 000 ex
Periodicitet: Sex gånger/år
Distribution: Marknad Öresund distiribueras via 250 mö-
tesplatser för affärsfolk i Helsingborg, Ängelholm, Bjäre, 
Landskrona, Lund, Malmö och Trelleborg.



OM OSS

Vi	erbjuder	våra	läsare	högkvalitativ	läsning	i	ett	flertal	
mediaprodukter, skapade i avsikt att nå direkt till noga 
utvalda målgrupper. Sedan starten 1994 har medielandska-
pet förändrats avsevärt men HKMs position som ledande 
inom sitt område, med kvalitativa mediealternativ för 
både läsare och annonsörer, består och är nu starkare än 
någonsin.

Här är fyra av våra produktfamiljer:
Nöjesguiden startade 1982 i Malmö och var då Sveriges 
första	annonsfinansierade	tidning.	Idag	är	tidningen	med	
över en halv miljon läsare månatligen ett av Sveriges 
största livsstilsmagasin med inriktning på populärkultur. 
Nöjesguiden producerar också ett hundratal event om året 
i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Totally, ett engelskspråkigt nöjes- och livsstilsmagasin. 
Först ut var Totally Dublin på Irland, som har en domine-
rande position på sin marknad och är uppe i ett tresiffrigt 
antal utgåvor. Dess systerprodukt Totally Stockholm lanse-
rades i november 2011.

I Helsingborg ger vi åtta gånger om året ut Nöjesnytt.
Marknad är vår affärstidning, ledande på sin första Mark-
nad Örebro lanserades den under hösten 2015 i Dalarna, 
Linköping och Norrköping. 2021 startade Marknad Öresund.

hkm.se



FREKVENS-
RABATT

3 införanden: 20%
6 införanden: 30%
8 införanden: 40%

PRISER OCH TEKNISK INFO

Format: Trimmad tabloid.
Färdiga annonser levereras som: Tryckoptimerad PDF
Leveransadress: www.hkm.se/skickamaterial
Bilder: Läge - CMYK, upplösning 300 dpi.
Färginställningar	finns	att	hämta	på	vår	hemsida:
www.hkm.se under rubriken Materialspec.
Tryckförfarande: Rulloffset.
Upplösning: 300 dpi.
Distribution: Postdistribution till + 15.000 besluts-
fattare i Malmö, Lund, Landskrona, Ängelholm och 
Helsingborg samt via 150 mötesplatser för affärsfolk.
Periodicitet: 8 gånger/år.

www.hkm.se

ÅTTONDEL
Liggande 
110 x 75 mm

Banner 
223 x 35 mm

Pris: 5 400:-

HELSIDA
Utfallande
250 x 350 mm
+ 5 mm utfall
Ej utfallande
225 x 315 mm

Pris: 25 300:-

Öresund

HALVSIDA
Liggande
225 x 155 mm

Stående
110 x 315 mm

Pris: 16 000:-

Marknad Öresund vänder sig till Öresunds företagare. I korta nyheter och längre texter beskrivs 
affärsföreteelser med ett lokalt perspektiv. Stora entreprenörer och småföretagare ger sin bild 
av	tillväxt,	framtida	projekt	och	utmaningar	i	affärslivet.	Marknad	håller	alltid	ett	finger	i	luften,	
känner av konjunkturens vindar, och tidningen håller dig a jour om det viktigaste som händer i 
företagsvärlden. Innehåll av allvarligare karaktär varvas med resereportage, bokrecensioner och 
webbtips. Våra professionella säljare upprättar långvariga relationer till kunder och redaktionen ser 
till att produkten har en hög kvalitet. Marknad Öresund distribueras via utvalda mötesplatser för 
branschfolk. Det går även att digitalprenumerera gratis på tidningen.
Mer	info	finns	på	vår	hemsida:	www.hkm.se

KVARTSSIDA
Stående 
110 x 155 mm

Liggande 
225 x 75 mm 
Pris: 9 000:-

UPPSLAG
Utfallande
500 x 350 mm
+ 5 mm utfall

Pris: 43 200:-

Baksida
250 x 310 mm
+ 5 mm utfall

Öresunds Affärstidning

2023 UTGIVNINGAR MANUSSTOPP TEMA

Nr 1 17/Feb 02/Feb Motor & Transport

Nr 2 17/Mar 02/Mar Konferens & Möten

Nr 3 21/Apr 06/Apr Fastigheter & Lokaler

Nr 4 19/May 04/May

Nr 5 25/Aug 10/Aug

Nr 6 22/Sep 07/Sep Konferens & Möten

Nr 7 17/Nov 02/Nov Fastigheter & Lokaler

Nr 8 15/Dec 30/Nov


