Boka din uppslagsannons
i VA-årsboken 2018 SENAST 1/12

Så här gör du när du vill
annonsera i VA-årsboken
1.

25:e reviderade upplagan Cirkulations populära guide till VA-branschen distribueras till alla
som prenumererar på tidningen, tillsammans
med årets första utgåva (7 februari).
Varje reviderade upplaga av VA-årsboken domineras av utförliga företagspresentationer i färg
(se exempel här intill). I boken finner du också
vår unika och mycket efterfrågade förteckning
»Nyckelpersoner i VA-sektorn«.

Boka ditt företags uppslagsannons idag:

2.

Använd den nyckel, som du får av oss, för att logga in
på din annonssidas speciella redigeringsmiljö. Där fyller
du i och ändrar bland annat din information för uppslagets vänstersida. Gå till www.cirkulation.se, sök rätt
på ditt företags annonssida, och klicka på rutan »Är du
annonsören?« längst ner till höger.

3.

Uppgifterna i databasen kan redigeras och uppdateras
när som helst under året, men för att hinna få med dem
i VA-årsboken 2018 behöver de vara slutgiltigt riktiga
allra senast 6/12.

4.

Ovanstående datum är också sista dag för underlaget till
helsidesannonsen på uppslagets högersida. Detta behöver vi i form av en högupplöst, tryckförberedd PDF-fil i
formatet 210 x 297 mm (+ 3 mm utfall), med minst 300
dpi upplösning och CMYK-färger. Mejla annonsmaterialet till: peter@cirkulation.se

5.

När alla dina underlag finns hos oss kommer vi att,
under december månad, sätta annonsen för den tryckta
boken och ladda upp ett PDF-dokument. När det är klart
kontaktar vi dig så att du kan kolla att allt har blivit rätt.

Uppslagsannons i VA-årsboken

OBS! Nytt för i år är att uppgifterna i företagspresentationerna är direkt sökbara på Cirkulations
webbsida. En digital version av annonsen kommer att dyka upp varje gång en läsare söker på
ord och begrepp som beskriver ditt företag.
Pröva själv på: www.cirkulation.se
Sökbar på Cirkulations webb

Pris (SEK, exkl moms) ....................... 14 900:Sista bokningsdag........................ 1 december
Sista materialdag ........................ 6 december
Kontakta Peter Henricson, telefon 019-10 80 50,
eller mejla till: peter@cirkulation.se

Kontakta Peter Henricson, telefon 019-10 80 50 eller
via mejl peter@cirkulation.se, och boka ditt företags
uppslagsannons i VA-årsboken 2018 senast 1/12.

Annons i digital version

Bilder visas endast exempel
och preliminär formgivning

Här loggar du in för att redigera!

