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Med vänliga hälsningar

Binh Tan

binh@lime.nu 
040–40 86 80

Trä&Möbelforum är den självklara branschtidningen för Sveriges träförädlande industri samt 
möbelindustri. Tidningen bildades 2005 i samband med att ett antal organisationer gick ihop och 
bildade Trä- och möbelindustriförbundet vilket numera heter Trä- och Möbelföretagen, TMF. 

Trä&Möbelforum är en given plats för att lyfta den viktiga och breda industrin. Du möter TMF:s 
produkter dagligen och bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som tillverkar trähus, 
fönster, dörrar, trägolv, trappor, inrednings- och byggnadssnickerier, möbler, kök, badrum, 
husvagnar samt båtar. Det handlar om en av Sveriges äldsta näringar och samtidigt en av de 
i ntressantaste framtidsbranscherna med högt anseende ifråga om hållbarhet. Ur svensk trä-
industri har några av landets mest kända varumärken utvecklats. Vi bygger och inreder Sverige! 

I Trä&Möbelforum lyfter vi fram människorna och företagen bakom industrin – med målet 
att hela tiden vara relevant och väcka nyfikenhet. Det kan gälla traditioner kontra innovation 
och utveckling, hantverk såväl som design och bildmässigt såväl som visuellt genom grafik. 
Trä&Möbelforum ryggar inte heller för att ta upp industrins viktiga näringspolitiska fråge-
ställningar och framtida utmaningar. 

Målet är att HELA tiden se till att ha en strategisk skärpa där tidningen och dess innehåll blir 
ett relevant verktyg för läsarna och våra medlemsföretag. Trä&Möbelforum ska lyfta fram 
konkurrens kraft och kreativt företagande i en för Sverige oerhört viktig industri. Maximal 
m edlemsnytta i redaktionell form! 

Utgivningsplanen innefattar fyra nummer per år, där 
teman ofta tajmar event och mässor. 

Välkommen som annonsör i Trä&Möbelforum – såväl 
i print som på vår webbplats! 
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1/1-sida

1/2-sida

1/4-sida

1/8-sida

100x60 mm

205x60 mm    100x130 mm

205x130 mm   100x270 mm

215x280 mm  205x270 mm
+ 5 mm utfall

Annonspriser

Annonsformat

Nr Materialdag Utgivning Tema

1 16 december 30 januari Möbler, Inredning & Design – fokus på
     Cirkulära affärsmodeller – Inför mässan
     Stockholm Furniture Fair 4-8 feb 2020
2 20 mars 7 maj Framtidens affärer – nya sätt att göra affärer  
     eller tjänster på
3 30 juni* 27 augusti Framtidens Industri – kompetensförsörjning,
     rekrytering & innovation/produktion
     Trä & Teknik-mässan 8-11 sept. 2020 

4 18 september 5 november Arbetsgivarrollen, hållbar utveckling 
     fokus på hus- och byggsidan

bredd x höjd i mm

Format 4-färg
1/1-sida   13.600 kr
1/2-sida   8.100 kr
1/4-sida   5.100 kr
1/8-sida   3.100 kr

Betalningsvillkor: 10 dagar netto efter utgivningsdagen. Moms tillkommer. 
För att utländska företag ska slippa betala svensk moms måste organisa-
tionsnummer (VAT-nummer) anges på orderbekräftelsen. Priserna förut-
sätter tryckfärdigt digitalt annonsmaterial. Kontakta oss gärna om ni 
behöver hjälp med annonsproduktionen. 

Tekniska fakta

Utgivningsplan 2020 
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Digitalt annonsmaterial samt  
utskrift/färgprov levereras till:
E-post:  annons@lime.nu
FTP:  IP: 62.181.75.67 
 anv: annons@lime 
 lösen: lime
 Märk med företag och tidning.
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Pristillägg: 
2.000 kr för omslag II och III 
3.000 kr för omslag IV 
(Obs! Format 215 x 250+5 mm)

Format:
Satsyta:
Raster:
Upplaga:

Utgivning:

Magasin, 215 x 280 mm
205 x 270 mm
133 linjer/tum
5.000 ex/nr
Nr 3/20: OBS! 10 000 ex
4 nr per år

 * tidig materialdag pga semestertider



100x60 mm

1/8-sida

205x60 mm    100x130 mm
Toppbanner  
19 500 kr/kvartal 
Format: 980x120 px 
Mobilformat* 300x250 px 
inklusive 1/1-sida annons 
i valfritt nummer 
av tidningen. 

Mellanbanner 
15 000 kr/kvartal 
Format: 980x120 px 
Mobilformat* 300x250 px 
inklusive 1/2-sida annons 
i valfritt nummer 
av tidningen. 

Sidobanner 
9 000 kr/kvartal 
Format: 300x250 px  
inklusive 1/4-sida annons 
i valfrittnummer  
av tidningen. 
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Betalningsvillkor: 
Moms tillkommer på 
samtliga priser. Betalnin g 
10 dagar netto efter 
publiceringsdagarna. 
För att utländska före-
tag ska slippa betal a 
svensk moms måste 
organisations nummer 
(VAT-nummer) anges 
på order bekräftelsen. 
P riserna förutsätter 
t ryckfärdigt digitalt 
a nnonsmaterial.
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Annonspaket webb & tidning  
 Toppbanner 980x120 px

Mellanbanner 980x120 px

Sidobanner
300x250 px

* Mobilvisning ingår, bifoga 
även fil i mobil format

Annonsformat
tidningen

bredd x höjd i mm
1/1-sida

1/2-sida

1/4-sida

205x60 mm    100x130 mm

205x130 mm   100x270 mm

215x280 mm  205x270 mm
+ 5 mm utfall

Teknisk fakta banner:
Annonser kan levereras som jpg eller gif. För bearbetning av 
annonser levererade i andra format debiterar vi 500 kr/timme. 
Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med annons produktionen. 

Bannern levereras till: annons@lime.nu

Pris & webbformat 

Teknisk fakta för  
tidningsannonsen: 
Se ordinarie prislista.  

Annonsen levereras till:
annons@lime.nu


