
PRISLISTA -  ANNONSFORMAT (BXH)

UPPSLAG
526x370 mm

Pris enligt offert

ARTIKELANNONS - Har ditt företag mycket att 
berätta? Med en artikelannons är valmöjligheterna  
många, du bestämmer hur utrymmet ska fyllas.

TÄVLING - Genom en tävling får du inte bara en 
annons utan positiv goodwill. För största möjliga utfall 
publiceras tävlingen både i print och på webben.

BILAGA - Nå ut med en egen fristående bilaga i 
Villatidningen, detta på ett mycket kostnadseffektivt 
sätt. I priset ingår en hänvisning på s.1

Kontakta din säljare för offert.

LEVERANSADRESS: annonser@prab.se
MATERIALDAG: 23 dagar innan utgivning

www.villatidningen.se  |  018 – 10 37 40
Vaksala Fridhem 40H, 755 94 UPPSALA

Villatidningen är Sveriges största tabloida villatidning.
Vi förser våra läsare med inspiration, fakta, relevanta nyheter och mer lättsam läsning.

VISITKORT
123x41 mm
25 000 kr
RYGGSTREAMER
10x242 mm
25 000 kr

ÅTTONDEL
250x41 mm
123x87 mm

39 000 kr

KVARTSSIDA
250x87 mm
123x178 mm

70 000 kr

HALVSIDA
250x178 mm
123x360 mm
125 000 kr

HELSIDA
250x370 mm

238 000 kr

ANNONSERA LOKALT 
Nå villa- och radhusägarna i de områden där du vill 
synas med ditt budskap. Kostnadseffektivt och lokal 
igenkänning! Repetera annonsen för maximal effekt.

UTGIVNINGSVECKA 49

Vår ökade klimatmedvetenhet visar 

sig även i inredningen. Nu går vi från 

skrytigt och prylfullt till återhåll-

samt, enligt inredningsarkitekten 

Karin Lindstedt Kirchhoff.

Med tanke på att vi tillbringar en 

tredjedel av dygnet i sä
ngen är den 

en möbel som man ska ställa höga 

krav på – både vad gäller kvalitet och 

komfort. Rätt säng ger bättre sömn 

och därmed en ökad livskvalitet. 

Från prylfullt till 
avskalatsid. 6

Inredning

sid. 7

Inredning

"Bara för att man gjort alla vintersäkringar 

så betyder det inte att man är klar för året."

Dags att ligga i framkantsid. 2

Ledare

Profilen sid. 4-5

– Johan Sörberg

Jag ångrar bara 

sådant jag inte gjort
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Ligg i sängen - inte på den

sid. 14-15

Motor

sid. 10

Säkerhet

Så förebygger du brand

Viktiga tips och råd för ett 

brandsäkert hem.
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Tre experter pratar miljö, 

teknik och forskning.Framtidens bil
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Funderar du på att byta fönster?

För offert med fast pris:

Boka gratis m
ätning på www.ekstrands.com/stockholm

ring 08-27 90 92 eller maila sthlm@ekstrands.com

Butik & utställning: Anderstorpsvägen 12, SOLNA

VILLAtidningen
järfälla/upplands bro
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Trädgårdsprofilen Hannu Saren-
ström ger sina råd till dig som vill 
förbereda för utvidgad trädgårdsod-
ling nästa år.

Kreatören och konstnären Evelina 
Kroon älskar färg och form och an-
vänder hemmet som en slags palett 
för att hitta den rätta känslan i in-
redningen. 

Visst går det att odla 
under hösten

sid. 6Trädgård

"...vad är det värsta som kan hända? 
Hur behöver jag vara förberedd?"

Klarar du ett strömavbrott?

sid. 2Ledare

Profilen sid. 4-5

– Kristin Kaspersen och Malin Berghagen

Det är viktigt att vara 
rädda om varandra...

ÅRGÅNG 46 • NUMMER 7 • 2019 • RIKSUPPLAGA 1 100 000 EXEMPLAR • SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING

Hemma hos kreatören 
Evelina Kroon

sid. 8Färg

Experttips inför bilköpet. 
Detta ska du undvika.

Bilfinansiering
sid. 14Motor

sid. 10Inomhusmiljö

Hett inom värme
Viktiga tips och råd till dig som  
funderar på en luftvärmepump.
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Funderar du på att byta fönster?
För offert med fast pris:
Boka gratis mätning på www.ekstrands.com/stockholmring 08-27 90 92 eller maila sthlm@ekstrands.com
Butik & utställning: Anderstorpsvägen 12, SOLNA

Gamla braskaminer kan vara en betydande miljöbov.

Ett miljövänligt val

sid. 8
Energi

VILLAtidningen
nacka/värmdö
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Om några dagar är det dags för årets 
Hem, Villa & Bostadsrättsmässa, där 
det mesta finns samlat under ett tak.

Få till en smart köksinredning med 
hjälp av stjärnkockens bästa tips.

Snart dags för bomässa

sid. 14-16

Aktuellt
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Renovera som Tareq Taylor

sid. 8

Kök

"Valet är över och skönt är väl det, men knappast 

dess konsekvenser." 

Villavalet står fast

sid. 2
Ledare

Profilen
sid. 4-5

– Leif GW Persson

Det hade jag nog kunnat få ett ansenligt straff för

4
ÅR5       1973 - 2018

sid. 18

Enskilt avloppLagar och reglerDessa lagar och regler gäller för dig 
som har en enskild avloppsanläggning.
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Funderar du på att byta fönster?

För offert med fast pris:
Boka gratis mätning på www.ekstrands.com/stockholm

ring 08-27 90 92 eller maila sthlm@ekstrands.com

Butik & utställning: Anderstorpsvägen 12, SOLNA

7 Nummer 2020
+ 2 extranummer i utvalda  
delar av landet

Bålsta, Dalarna, Enköping, Eskilstuna, Gästrikland, Göteborg, Falkenberg/Varberg, Halmstad, 
Jönköping, Kalmar, Karlstad, Katrineholm, Kronoberg, Laholm, Linköping, Norrköping, Nyköping, 
Sala/Heby, Skåne, Stockholm, Strängnäs, Sundsvall, Södertälje, Uppsala, Västerås,  
Örebro, Östersund.

Sverigepaketet

MEDIAMIX 
- Fråga din säljare 
om möjligheterna 
för din mediamix

Stick ut i
mediabruset 
– Med oss når du hela 

vägen in i huset.

900 000 ex
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Energi: Solenergi, Energideklaration, Spartips.
Interiör: Trendspaning, Kök, Vitvaror
Mark&VA: Husdränering, Enskilt avlopp.

Trädgård: Uterum, Möbler, Solskydd.
Inomhusklimat: Fukt, Radon
Interiör: Kök, Smarta hem

Trädgård: Pool, Matlagning ute, Bygglov.
Mark&VA: Vattenrening, Avloppsnytt
Boende: Utlandsboende.

Energi: Solenergi
Trädgård: Uterum, Glasa in.
Utomhusmålning: Husfasad, snickerier
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Inomhusklimat: Isolering, Uppvärmning
Interiör: Kök, Badrum
Trädgård: Glasa in

Interiör: Inomhusmålning, Braskamin
Inomhusklimat: Isolering, Uppvärmning
Mark&VA: Enskilt avlopp

Interiör: Inomhusmålning, Belysning
Trädgård: Spabad. 
Mark & VA: Husdränering, Minireningsverk.

www.villatidningen.se  |  018 – 10 37 40
Vaksala Fridhem 40H, 755 94 UPPSALA

Villatidningen är Sveriges största tabloida villatidning.
Vi förser våra läsare med inspiration, fakta, relevanta nyheter och mer lättsam läsning.

HÖST 2020VÅR 2020

31 maj 
- 

14 jun

06 sep 
- 

20 sep

04 okt 
- 

18 okt

01 nov 
- 

15 nov

03 maj 
- 

17 maj

22 mar 
- 

12 apr

23 feb 
- 

08 mar

ARTIKELANNONS
Har ditt företag mycket  

att berätta? Lägg till  
3 500kr på din bokning så 

tar vi tillsammans fram en 
artikelannons, enligt  

dina önskemål.

Utgivningsdagar Sverigepaketet

06
dec

06
jul

VINTERSPECIAL
Gör det själv, Utekök, Uterum, Bygglov, 
Evenemangskalender, Recept.

SOMMARSPECIAL
Gör det själv, Mark&VA, Uterum, Bygglov, 
Evenemangskalender, Recept.

”Den är alltid rolig att läsa. 
Artiklarna tycker jag alltid är 
bra och om man har villa är 

det intressant att också läsa de 
olika annonserna som finns.”

- Inger Löfhede, läsare i Kållered

”Vi har fått bra respons.  
Den har mycket bra artiklar och 
är inte packad med annonser, 
så det känns som en bra miljö 

att synas i.”
- Anton Rehnström,  A Co Tak AB.

Inomhusklimat
Juridik

Kök & Badrum
Mark & VA

Min bil
Trädgård

Kontakta gärna din säljare 
för mer information om 

årets serier.

SERIER 2020


