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Med en annons i villabladet når Ni alla som varje 
vecka söker bygglov för ny-, om- eller  

tillbyggnad samt fått lagfart.
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Villaägare som ska investera i sitt hus!
Ja, det är en målgrupp alla på hem- och husmarknaden 
gärna vill komma i kontakt med. 
Vi – Villabladet – har haft en relation med den här 
gruppen i drygt 40 år! 

Alla som söker bygglov för ny-, om- eller tillbyggnation 
samt fått en lagfart vid köp av hus får Villabladet 
personadresserad hem i brevlådan. Vi kommer precis när 
mottagaren befinner sig i ett starkt köpläge.

Villabladet är regionsanpassad och ger mottagaren idéer, 
tips och framförallt en bra överblick av entreprenörer, 
leverantörer och butiker i just sitt närområde. Du kan 
alltså välja att annonsera i en eller flera utvalda regioner. 
Allt beroende på hur din marknad ser ut!

Slutligen tar vi till en gammal, men i det här fallet 
passande, klyscha; vi skjuter med kula, inte hagel!
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Våra mottagare sparar inte sina pengar på banken.  
De bygger, renoverar, inreder, möblerar och utrustar sitt 
hus. De bygger och planerar sin trädgård och tomt.  
De behöver inspiration och goda idéer ochde skall inom 
kort investera mycket stora pengar i sitt boende.

Villabladet skickas varje vecka ut 
till personer som sökt bygglov,  
bygganmälningar och lagfarter.

I villabladet är Du först och i rätt 
tid med Din annons till dessa  

hushåll. En annons räcker således 
i tolv månader.

Teknisk info:
Digitalt tryckunderlag: EPS-fil (bifoga  
typsnitt, illustrationer och högupplösta bilder) eller PDF-filer 
(högupplöst, tryckoptimerad).  
Upplösning: 300 dpi. 
Format: 235x325 mm. 
Satsyta: 205x307 mm.  
Tryck: Heatset Rulloffset
Papper: Solaris, 60 g. 
Bindning: Klammerhäftat.
För mer info: www.svenskamedia.se/annonsmaterial

Annonsmaterial:
Annonsmaterial lämnas via din unika länk som finns i order-
bekräftelsen. I samarbete med Picapoint.
 

Annonspris exklusive moms

1/1-sida 26 000:-
1/2-sida 18 000:-
1/4-sida 12 000:- 
1/8-sida 8 000:-

Sidan 3 28 000:-
Sista sidan 30 000:-

Priserna gäller för ett års exponering.

Adressunderlag: 
Lagfarter, förhandsförfrågningar, bygglov eller bygganmälningar 
(hela Sveriges ROT-sektor).

Lagfarter:  
Nya ägare till bostadshus som inom kort skall renovera sitt nya boende.

Bygglov:  
Till byggnadsnämnderna inlämnade ansökningar om bygglov för  
nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av enbostadshus och fritidshus.

Utgivning:  Löpande varje vecka under 12 månader, 
  med start i december 2020

Materialdag:  4 december 2020


