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Villanytt.se
Med 5.000 unika besökare varje dag är vår hemsida ett utmärkt 
medieforum för både läsare och annonsörer. Vi uppdaterar 
besökarna med nyheter och tips varje dag året runt.

Villanytt Play 
Här hittar du filmer med inspiration och smarta tips. Vi presenterar 
företag från hela Sverige och håller dig uppdaterad varje vecka.

Vilka är vi?

Villanytt är ett av Sveriges främsta magasin inom byggnation, 
inredning och livsstil. Detta lockar till sig mycket köpstarka 
läsare som är höginkomsttagare,i åldern 30-65 år, och 90% 
hus-/villaägare - en oerhört attraktiv målgrupp, med ett genuint 
intresse för byggnation och inredning. 

Inredning
Byggnation

 Livsstil

Villanytt Print
Magasinet finns i 105 butiker. våra distributionskanaler:



Print



Villanytt - det perfekta byggnation- och 
inredningsmagasinet för hemmafixaren. 

Magasinet finns i 105 butiker riks. 

Exponering på readly.com med 168 000 köpande 
prenumeranter.

Digital upplaga på villanytt.se med 150 000 unika 
besökare varje månad.

12 nr per år.

Magasinet



UPPSLAG  460*297 mm + 5 mm utfall  

HELSIDA  230*297 mm + 5 mm utfall 

HALVSIDA 205*132 mm 

KVARTSSIDA 99*132 mm 

ÅTTONDEL 99*62 mm 
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Med en klassisk annons når du ut med dina 
kampanjer och budskap på bästa sätt.

Tydlighet och varumärkesbyggare.

84 % hävdar att de besöker företagets hemsida 
om budskapet är tillräckligt attraktivt.

Annonser print



Varför reportage? 
Reportage är det effektivaste sättet att nå ut med sitt budskap 
på i print. Sannolikheten att läsaren kontaktar företaget i 
reportaget ökar med 60 % om texten är tillräckligt intressant 
för läsaren. En kombination av både reportage och en annons 
i samma nummer ger bäst respons för annonsören.

Långsiktigt 
Ett intressant reportage minns läsaren i upp till 5 månader.

1

2 3

UPPSLAG REPORTAGE 

HELSIDA REPORTAGE  

HALVSIDA REPORTAGE  
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Reportage print



10%
rabatt vid 2–4  

införanden

BRONS

15%
rabatt vid 5–7  

införanden

SILVER

20%
rabatt vid 8+  
införanden

GULD

Reportage & annonsutrymme

UPPSLAG  
39.000 sek

HELSIDA 
29.000 sek

HALVSIDA  
15.000 sek

KVARTSSIDA 
8.000 sek

ÅTTONDEL 
5.000 sek

Priser print



ANNONSBANNER
Format
1450x300 pixlar via dator
700x700 pixlar via mobilen

En månads exponering 
15 000 sek ex moms

Två veckors exponering
9000 sek ex moms

REPORTAGE
Pris för journalist,  
produktion och sponsrad länk
9000 sek ex moms

Annonsmöjligheter Digitalt

Villanytt.se 
har 5.000 unika  
besökare / dag

Priser digitalt



Villanytt Play



 

Här hittar du filmer med inspiration och smarta tips.  
Vi presenterar företag från hela landet och håller  
besökarna uppdaterade med nya filmer varje vecka.

Villanytt filmar och producerar en film om just ert företag. 
Vi sprider sedan filmen i flera kanaler samtidigt och ser till att 
ni når den breda massan. Tack vare kanaler som facebook, 
instagram, youtube och linkedin kan ni vara säkra på att ni når 
just er målgrupp. Oavsett om ni vänder er till privatpersoner 
eller företag. 

Vi redigerar även om ert färdiga filmmaterial och lägger  
på vår grafiska maner.

Pris (ex moms)
19 000 sek inklusive reporter 
och produktion

Filmen sprids i  
följande plattformar
Villanytt.se, Facebook,  

Instagram, Linkedin  
och Youtube

Villanytt Play



Urval av kunder



Utgivningsdatum

Utgiving Material Tema 

 28/1 1/1 Båt & Hälsa

 25/2 25/1 Färg & tapet

 25/3   27/2 Allt om badmiljö

27/4 24/3 Trädgårdsspecial

25/5 22/4 Dörrar & fönster

24/6 23/5 Badrum & kakel

27/7 15/6 Semester i sverige

31/8 20/7 Landet runt

30/9 20/8 Golv & uterum

28/10 19/9 Kök & inredning

30/11 22/10 Julhandel 2021

21/12 20/11 Nyårsspecial

Vedum Kök & Bad




