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www.villatidningen.se  |  018–10 37 40
Vaksala Fridhem 38 H, 755 94 UPPSALA

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

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.

MEDIAMIX 
- Fråga din säljare 
om möjligheterna 
för din mediamix

VILL DU ANNONSERA
PÅ VILLATIDNINGEN.SE?
Kontakta oss så berättar vi mer!

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.

PRISLISTA - SVERIGEPAKETET

Bålsta, Dalarna Syd, Dalarna Norr, Enköping, Eskilstuna, Gotland, Gästrikland, Göteborg, 
Falkenberg/Varberg, Halmstad/Laholm, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Katrineholm, Kro-
noberg, Linköping, Norduppland, Norrköping, Nyköping, Skåne, Stockholm, Strängnäs, 
Sundsvall, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro, Östhammar, Östersund.

Sverigepaketet
Nummer 2023
+ 2 extranummer i utvalda  
delar av landet

UPPSLAG
520x372 mm
Pris enligt offert

HELSIDA
248x372 mm
238 000 kr

HALVSIDA
248x178 mm
122x360 mm
125 000 kr

KVARTSSIDA
248x87 mm
122x178 mm
70 000 kr

ÅTTONDEL
248x41,5 mm
122x87 mm
39 000 kr

VISITKORT
122x41,5 mm
25 000 kr

1973-2023
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Utgivningsdagar Sverigepaketet
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• Energi
• Privatekonomi
• Inomhusklimat

• Fönster och dörrar
• Bygga ut/bygga till
• Radon

• Trädgårdsprojekt
• Snickeri och färg
• Uterum

• Utomhusmålning
• Byggnadsvård 
• Fritidshus

• Inomhusklimat
• Renoveringsprojekt
• Trädgård

• Inredning
• Uppvärmning
• Solskydd

• Uppvärmning
• Belysning
• Radon

”Vi har fått bra respons. Den 
har mycket bra artiklar och 
är inte packad med annon-

ser, så det känns som en bra 
miljö att synas i.”

- Anton Rehnström,  A Co Tak AB.

”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

1
juli

SOMMARSPECIAL
Renovering i stugan, Växtliv, GDS

• Ekonomi
• Huskalendern
• Byggdrömmar

• Energi
Kontakta gärna din säljare för mer 

information om årets serier.

SERIER 2023
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