
 

Prenumerera på Branschkoll 
Branschkoll hjälper näringslivet med omvärldsbevakning. Affärsidén är att 

förse kunderna med relevant, riktig, och aktuell information om den grafiska 

branschen. Med hjälp av informationen kan man ta rätt beslut för sitt företags 

drift och utveckling samt föra relevanta diskussioner med leverantörer, kunder 
och kollegor. Branschkolls kunder sparar tid och håller sig uppdaterade. 

 

Det är fler faktorer än någonsin som påverkar hur 

trycksaker används och produceras. En prenume-

ration på Branschkoll gör det möjligt för dig som 

jobbar med att producera eller köpa trycksaker att 

snabbt och effektivt hålla dig uppdaterad och för-

stå utvecklingen för tryckta medier. 

Med nyheter, analyser och statistik får du enkelt 

och snabbt en överblick och kan fördjupa dig i vik-

tiga trender. Branschkoll bevakar utvecklingen 

inom den grafiska branschen, i omvärlden och  

teknikutvecklingen. 

Innehåll 

Branschkoll utkommer löpande med: 

! Nyheter/trender kring den grafiska branschens 
företag (t ex företagsaffärer, konkurser, tjänster 
och erbjudande, kunder osv). Både i Sverige och i 
relevanta fall utomlands. 

! Utvecklingen inom marknadsföring/ kommuni-
kation med koppling till publicering och grafisk 
produktion 

! Statistik kring medieutveckling, konjunktur, 
branschen med mera 

! Branschkalender – branschens enda oberoende 
eventkalender som presenterar och rekommende-
rar mässor, seminarier och andra relevanta evene-
mang. 

! Branschjobb – aktuella platsannonser i bran-
schen (gratis men integrerad i Branschrapporten) 

Källor 
Källor är ett 100-tal olika tidningar och webbtjäns-
ter. Branschkoll bevakar även mässor, seminarier 
och andra evenemang. 

Pris 
Prenumeration 12 månader kostar 14.000 kronor 
exkl. moms 

Ytterligare företag i samma koncern kostar 4.000 
kronor exkl. moms 

Publicering sker löpande. Uppehåll för sommar och 
jul/nyår. Leverans via e-post och webben. 

Prenumerationen gäller för ett (1) företag med upp 
till 10 användare/företag. Informationen får dock 
spridas obegränsat inom det egna företaget.  

Kontakt 
Branschkoll Sverige 
Ola Karlsson 
ola@branschkoll.se 
+46 70 566 09 52 

www.branschkoll.se 

 

 

 

 

!Nyheter – löpande 
informationsflöde 

Analys – ämnesvis 
fördjupning/analys 

Statistik – bransch,  
media och ekonomi 

Omvärld – tjänster, 
produkter och kunder  

Bransch – struktur,  
företag och utbud 

Teknologi – teknik-
utveckling 

Branschkoll levererar nyheter, analys och  
statistik inom områdena omvärld, bransch och teknik. 


