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BERGSMANNEN HAR
BESLUTSFATTARNA!

NORDIC STEEL &
MINING REVIEW

Bergsmannen med Jernkontorets annaler, utkommer med sex
utgåvor per år och är den ledande nordiska branschtidningen
för stål-, bergmaterial och gruvindustrierna. Tidningen har
beslutsfattarna inom dessa delbranscher som läsare. Bergs
mannen med Jka är medlemstidning för Svenska Bergsmanna
föreningen och Föreningen Bergskamraterna och samverkar med
Jernkontoret, Svemin och Bergsskolan i Filipstad.
Upplagan är 5 000 ex per nummer.
Dessutom distribueras Bergsmannen med JKA till alla
studenter inom metallurgi och mineralteknik vid svenska
universitet och högskolor samt till bibliotek, forskningsinsti
tutioner och viktiga opinionsbildare.
För den som vill kommunicera på enkelt och prisvärt sätt
med beslutsfattarna inom branscherna stål-, bergmaterialoch gruvor är Bergsmannen med Jka en oöverträffad kanal.
Nordic Steel & Mining Review utges årligen (december) och
är en engelskspråkig publikation som sammanfattar teknik
läget inom de nordiska stål- och gruvindustrierna. Upplagen är
över 7 000 exemplar och publikationen når alla betydelsefulla
personer över hela världen som arbetar med stål- och gruvhantering.
Bergsmannen med Jernkontorets annaler ges ut av Bergsmannens Förlag AB i samverkan med Jernkontoret och
Svemin.

Engelskspråkig version av Bergsmannen, två gånger per år
presenterar vi läget inom nordisk stål- och gruvhan-tering.
Vi bjuder in hela branschen till att medverka, både med
redaktionellt innehåll och annonsering. Vår chefredaktör
sätter agendan tillsammans med bransch- företrädare.
Nordic Steel & Mining Review specialdistribueras till
Jernkontorets internationella kontakter, samt utomnordiska
prenumeranter på Scandinavian Journal of Metallurgy.
Genom Exportrådets handelskontor sprids utgåvan till mottagare med speciellt intresse av nordiska kontakter, samt till
medlemsföretag inom The International Iron and Steel Institute,
IISI; en organisation för världens alla stålproducenter, samt till
ett stort antal gruvföretag i ett 40-tal länder världen över.

UTGIVNINGSPLAN 2018
UTGIVNING OCH MATERIAL
FÖR BERGSMANNEN
Vi bevakar alla delar av branschen i alla nummer
med vissa redaktionella specialinslag.
NR 1

Gruv/stål
17 februari (material senast 25 januari)

NR 2

Stål/gruv
20 april (material senast 29 mars)

NR 3

Gruvtema
25 maj (material senast 14 maj)

INKÖPSGUIDEN

I varje nummer av Bergsmannen samlar vi branschens
leverantörer till gruv-, stål- och metallindustrin:
adressregister, produktregister och konsulter. Inköps
guiden publiceras också på Bergsmannens webbplats.
Företagets kontaktinformation: 3 800 kr
Valfritt antal rubriker i produktregistret
och i listan med konsulter: 800 kr/rubrik
Priserna gäller medverkan under tolv kalendermånader,
och avser sex ordinarie utgåvor av Bergsmannen.
Moms tillkommer, reklamskatt ingår.

Euro Mine Expo – mässtidning*
25 maj (material senast 14 maj)
NR 4

Stål/gruv
7 septemner (material senast 24 augusti)

NR 5

Gruv/stål
12 oktober (material senast 28 september)

NR 6

Guld och koppar
9 november (material senast 26 oktober)

NR 7

Nordic Stell & Mining Review
7 december (material senast 23 november)

*Euro Mine Expos officiella mässtidning medföljer
som bilaga i Bergsmannen 3, 2018. Material senast
14 maj.

WWW.BERGSMANNEN.SE

Annonsera gärna på webbplatsen bergsmannen.se!
140 x 100 pixlar –1 000 kr/mån (exkl. moms)
334 x 108 pixlar –2 000 kr/mån (exkl. moms)
334 x 216 pixlar –2 750 kr/mån (exkl. moms)
1140 x 300 pixlar – 4 500 kr/mån (exkl. moms)
De tre mindre storlekarna för webbannonserna
läggs till höger på webbplatsen. Den större toppbannern lägga i toppen på sidan. Gif- eller jpg-format.

UPPLAGA

Upplagan för Bergsmannen ligger på 6 000 exemplar,
varav 5 000 exemplar går ut till prenumeranterna.
Upplagan för Nordic Steel & Mining Review ligger på
8 000 exemplar (ordinarie annonspriser gäller).

KONTAKT & ANNONSMATERIAL
Richard Svensk – 070-890 05 67, richard@kontaktmedia.se

UPPSLAG

1/1-SIDA

34
000 kronor + moms
UPPSLAG
420 x 297 mm + 3 mm utfall

23
000 kronor + moms
1/1-SIDA
1/2-SIDA
950
kronor
moms
210 x 297 mm + 3 mm utfall 1390
x 260
mm+stående
185 x 127 mm liggande
23 000 kronor + moms
13 950 kronor + moms

420 x 297 mm + 3 mm utfall

34 000 kronor + moms

210 x 297 mm + 3 mm utfall

1/2-SIDA

90 x 260 mm stående
185 x 127 mm liggande

1/4-SIDA

90 x 127 mm stående
185 x 60 mm liggande

1/4-SIDA

890
250
kronor
moms
x 127
mm+stående
185 x 60 mm liggande
8 250 kronor + moms

