ANNONSERA PÅ WEBBEN
På upphandling24.se hittar du alltid de senaste nyheterna som
berör offentlig upphandling. Här finns också lediga jobb, juridiska
krönikor, rättsfallsanalyser, debattartiklar och mycket mer. Allt du
behöver veta om offentlig upphandling, kort sagt.
Upphandling24 är det självklara affärsmediet för
alla som jobbar med upphandling inom offentlig
sektor. Våra läsare är upphandlingschefer,
upphandlare, inköpare och verksamhetschefer
i kommuner, landsting, statliga myndigheter och
kommunala och statliga bolag. På senare år
växer vi även bland privata företag som är måna
om att förstå den offentliga affären. Kort sagt alla
som jobbar med upphandlingar som regleras av
lagen om offentlig upphandling (LOU).
De läser Upphandling24 för att få ta del av goda
affärer, hålla sig uppdaterade om det senaste
som berör upphandling och få grepp om
juridiken som kringgärdar offentlig upphandling.
En ytterligare anledning är att de i Upphandling24
hittar det som berikar deras karriär: utbildningar,
lönestatistik, karriärråd och lediga jobb.
Därför ska du välja Upphandling24 som din
försäljnings- och marknadspartner:
●● Offentlig sektor köper varor och tjänster för
600 miljarder kronor varje år.
●● Vi når samtliga upphandlande enheter inom
stat, kommun, landsting.
●● Enda oberoende affärsmediet för
upphandlare.
●● Utvald medlemstidning för SOI, Sveriges
Offentliga Inköpare.
Upphandlarna använder nyheterna och praktikfallen som ett verktyg i deras yrkesroll.
Antal besökare per vecka: ca 7 000
Antal sidvisningar per vecka: ca 19 000

FROM IDG

FORMAT OCH PRISER
Placering

Format

Maxvikt

Pris per vecka

Modul 1

468x240 px

50 KB

12 000 SEK

Modul 2,3,4

468x240 px

50 KB

12 000 SEK

Insider 1

300x250 px

50 KB

6 000 SEK

Insider 2,3,4

300x250 px

50 KB

6 000 SEK

Skyskrapa 1

250x600 px

100 KB

8 000 SEK

Skyskrapa 2,3,4

250x600 px

100 KB

8 000 SEK

Panorama

980x120 px

100 KB

14 000 SEK

Panorama XL

980x240 px

100 KB

16 000 SEK

Helsida

980x600 px

100 KB

25 000 SEK

Splash

1280x800 px

200 KB

Offert

Annonser skickas till webad@idg.se

PANORAMA 1
INSIDER 1
Insider 1 är i toppen av sidan
i den andra kolumnen. 2, 3, 4
ligger på obestämda platser
längre ner i kolumn 2.

MODUL 1
Modul 1 ligger direkt under
första artikeln på förstasidan
och under rubrik och ingress
i artiklar. 2, 3, 4 ligger på
obestämda platser längre ner
i första kolumnen.

SKYSKRAPA 1
Skyskrapa 1 ligger under
rutan för sponsrat innehåll
på alla sidor på sajten. 2, 3, 4
ligger på obestämda platser
längre ner i kolumn 3.

