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BrandSäkert når ut till hela branschen inom 
brandskydd och brandsäkerhet. Vi når verksam-
hetschefer, säkerhetschefer, fastighetsansvariga 
och förvaltare. En majoritet av läsarna har stort 
inflytande vid beslut om inköp av brandskydds-
tjänster och brandskyddsprodukter. Enligt  
våra läsare är vi en intressant tidning som de  
har stor nytta av. 

BrandSäkert ges ut av Brandskyddsföreningen 
som är en allmännyttig ideell förening som,  
till sammans med sina lokala brandskyddsfören-
ingarna och sina medlemmar, arbetar och  
driver opinion för ett brandsäkert och hållbart 
Sverige. Brandskyddsföreningen har drygt  
1 300 medlemsföretag.

Tidningen kommer ut fem gånger om året  
och har en TS-upplaga på 7 100 exemplar.

Hos oss når du beslutsfattare i 
brandskydds- och säkerhetsbranschen

 

av läsarna har stort inflytande 
vid beslut om inköp av 

brandskyddstjänster och 
brandskyddsprodukter. 

61%

Annonsbokning

Annonsering Brandsäkert 2022

Sousie Saboh, Mediakraft 
sousie.saboh@mediakraft.se
0733-10 90 93

Nadine Jones Pioud
nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se
08-588 474 00

Chefredaktör och ansvarig utgivare



Annonsformat och priser

Uppslag
Pris: 37 000 kr
430 x 275 mm
+3 mm utfall

Sid 2 / näst sista sidan
Pris: 29 900 kr
215 x 275 mm
+3 mm utfall

Baksida
Pris: 32 000 kr
215 x 240 mm
+3 mm utfall

1/1-sida
Pris: 24 000 kr
187 x 255 mm

1/2-sida
Pris: 16 600 kr
187 x 124 mm

1/4-sida
Pris: 9 900 kr
90 x 124 mm

Inköpsguiden 
rubrikannonser
Pris: 10 000 kr
45 x 45 mm
(Priset gäller införande  
i alla årets utgåvor.)

Materialspecifikation:
Utfallande annons + 3mm
Högupplöst pdf, 300 dpi
Raster: 150 linjer 
Ljus annons ska ha kantlinje 

Rabatt:
Medlemmar i  
Brandskyddsföreningen 
erhåller alltid 25 % rabatt 
på annonspriset. 
 

Bilagor:
Kontakta annons-
avdelningen för offert.

Utgivningplan 2022

Nummer Materialdag Utgivningsdag

1 27 januari 21 februari

2 31 mars 22 april

3 12 maj 3 juni

4 1 september 22 september

5 3 november 24 november


