TEKNISKA DATA OCH PRISER 2023
Maj - oktober
November - april

Senaste materialdag: 15 mars
Senaste materialdag: 15 september

1:a utgåvan
2:a utgåvan

Periodicitet:

Distribueras veckovis.

Upplaga:

80.000 ex per utgåva under cirka 6 månader.

Adressunderlag:

Lagfarter, förhandsförfrågningar, bygglov eller bygganmälningar

Lagfarter:

Nya ägare till äldre enbostadshus som inom kort skall renovera sitt nya boende.

Bygglov:

Till byggnadsnämnderna inlämnade ansökningar om bygglov för nybyggnad, tillbyggnad,
ombyggnad av enbostadshus och fritidshus.
Format
1/8-sida (Villatorget)
1/4-sida
1/2-sida
1/1-sida
Uppslag
Omslag insida
Baksida

Pris 1 utgåva
10 800:18 000:29 000:53 000:90 000:-

NR
NR 1:1
1:1 2021
2021

Utgivning:

Pris 2 utgåvor
21 600:32 000:53 000:80 000:130 000:130 000:150 000:-

begärd placering: +10 %
Utskicksservice:

Vi kan även hjälpa till med tryck av säljbrev, lagring och distribution av Dina utskick/broschyrer.
Kostnadseffektivt och tidsbesparande för Dig! Kontakta din säljare för mer information.

Teknisk info:

Raster: 300 dpi. Annonsen skall kunna monteras i Windows-miljö, EPS- eller PDF-filer i 300 dpi.
Bilderna måste vara CMYK, ej komprimerade.

Satsyta:

Uppslag

1/1-sida

1/2-sida

1/4-sida

210x147
+ 5 mm utfall*

Bredd x Höjd:
420x297
+ 5 mm utfall*

90x132

Villatorget
90x65

210x297
+ 5 mm utfall*
100x297
+ 5 mm
utfall*

* lägg till 5 mm utfall och skärmärken i alla riktningar
Annonsmaterial:

Färdig annons eller annonsmaterial lämnas in via din unika länk på er orderbekräftelse.
I samarbete med Picapoint.

Integritetspolicy:

www.byggfakta.se/policy

Produktnyheter,
Pressmeddelanden:

Skickas till annika@svenskamedia.se

Annonsbokning:

Redaktör:

Annika Rådlund
0651-76 04 20
annika@svenskamedia.se

Tommy Flodberg
0651-55 26 04
tommy.flodberg@svenskamedia.se

Byggfakta i Sverige AB • 0651-55 25 00 • www.byggfakta.se

www.villafakta.se
www.villafakta.se

Mikael Persson
0651-552533
mikael.persson@svenskamedia.se
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Om Du vill vara säker på att
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FASAD & FÖNSTER
 POOL & UTEMILJÖ

HEMMA HOS

stylisten

160 000 nya köpstarka konsumenter
med boendet i fokus!

FÖRÄNDRA HEMMET MED

NYA KULÖRER
”Energifönster sänker uppvärmningskostnaderna”

Nå den aktiva hus-, villaoch fritidshusmarknaden!
Villafakta har haft en nära relation med dessa investeringsbenägna målgrupper
i över 60 år.
Alla som sökt förhandsbesked, bygglov, bygganmälan för till-, om- eller
nybyggnation samt fått en ny lagfart vid köp av hus får magasinet Villafakta
personadresserad hem i brevlådan.
För dig som annonsör i detta responsmedia kan du på ett bra sätt mäta dina
kampanjer via Villafaktas svarsservice.
Varje vecka skickar vi dig alla svar som inkommer från svarskortet som excel-fil
och/eller adressetiketter.
Vi kan också erbjuda geografiskt inriktade instick/bilagor samt efterhantering
av exempelvis utskick och tryck av foldrar och broschyrer till mycket bra priser.
Slutligen tar vi till en gammal, men i det här fallet passande, klyscha; vi skjuter
med kula, inte hagel.
Hör av Dig så ska vi hitta en lösning som passar Dig bäst.

Mer information från
våra annonsörer!
Läsare av VillaFakta kan på ett enkelt och kostnadsfritt
sätt beställa mer information från våra annonsörer.

1.

www.villafakta.se
Där kan ni läsa tidningen digitalt samt även beställa mer information
direkt från våra annonsörer via vårt digitala svarskort.
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Det går även bra att använda sig av svarskortet längst bak i tidningen.
Kryssa i och skicka kostnadsfritt in svarskortet så skickar annonsören
hem mer information till dig.

Läs e-tidningen med
klickbara annonser på

www.villafakta.se
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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...
De skall inom kort investera mycket stora pengar i sitt boende...

Underlaget för våra mottagare.
Sökta förhandsbesked

2019

2020

2021

1 854

1 932

2 682

259

337

426

- nybyggnad hus

6 466

7 102

9 990

- nybyggnad övr

10 287

12 834

15 691

- tillbyggnad

13 460

16 819

19 216

- ombyggnad

17 124

18 390

23 497

- nybyggnad

2 150

2 633

4 072

- tillbyggnad

2 309

2 591

3 255

- ombyggnad

380

442

495

Fristående garage etc.

18 388

22 420

27 233

Enfamiljshus inkl fritidshus

84 143

82 731

90 600

Enfamiljshus
Fritidshus

Sökta bygglov

Enfamiljshus

Fritidshus

Lagfarter

INREDNING

VÄGG TAK GOLV

HUSTEKNIK

YTTRE OMRÅDEN

VILLAFAKTA sänds på aktuella sökta bygglov, bygganmälningar och lagfarter.
I VILLAFAKTA är Du först och i rätt tid med Din annons till dessa hushåll.

Totalt rör det sig om 160 000 hushåll varje år!

