
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annonsmöjligheter  
Branschkoll Promotion 
 
Branschkolls främsta styrka är våra läsare. Vi har en osedvanligt hög öppningsfrekvens av våra 
nyhetsbrev och en stadig trafik på vår webbplats av en genuint intresserad läsarskara.  

Med en annons på Branschkoll Promotion så når du: 

• Över 5.500 unika personer som jobbar med profilprodukter och profil- och arbetskläder. 

• Branschkoll.se kommer under 2022 ha närmare 800.000 sidvisningar. 

• Vårt nyhetsbrev för svenska promotionbranschen som kommer ut varje måndag och öppnas 
över 100.000 gånger på årsbasis. 

Kort och gott, du når majoriteten av svenska profil- och yrkesbranschen i en uppskattad kanal som 
kommer ut 45 gånger per år. 
 
Tveka inte att kontakta oss om du vill synas i branschen! 
 
 
David Linnér Ola Karlsson 
Redaktör  Ansvarig utgivare 
david@branschkoll.se ola@branschkoll.se 
072-843 64 56 070-566 09 52 
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Banner – Branschkoll Promotion 
En banner är ett enkelt och tydligt sätt att visa upp ditt varumärke och dina produkter. 

Används med fördel för att kommunicera erbjudanden och nyheter och ständigt  
vara ”top of mind” hos kunderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill att du ska vara på TOPP 
Du som annonsör ska aldrig behöva oroa dig för att du inte syns eller inte får exponering för dina 
pengar. På Branschkoll är annonserna synliga för ALLA, oavsett om du är prenumerant eller inte. 
Dessutom har vi, som nytt tilltag för i år, skapat en toppbanner på sajten där alla våra banner-
annonsörer med paket ’mellan’ eller ’stor’ är med och syns. Istället för att sälja den platsen till en 
aktör för en stor peng tycker vi det är roligare om alla får turas om att ligga på topp! 

 

  



 
Andra möjligheter att synas 
 
TA ÖVER Branschkoll 
Ska du lansera en produkt? Maskin? Senaste hållbarhetssatsningen? När du har något riktigt viktigt 
och tidskritiskt att kommunicera så kan du ”ta över Branschkoll”. Det betyder att du under två 
veckors tid får dubbla visningar i toppbannern, du syns på ”BIG POST” (se skiss) som bara används i 
detta paket, och du ligger överst bland ordinarie banners i nyhetsbrevet under dina två veckor. 

Pris: 15.000 kronor för två veckor 

Sponsrad platsannons 
Vikten av rätt personal kan omöjligen överskattas, när din organisation ska anställa vill ni såklart få in 
så många relevanta ansökningar som möjligt. Med en sponsrad platsannons hos Branschkoll får du 
upp till 5 gånger mer läsningar av din jobbannons. Här ingår även publicering i sociala medier och din 
logotyp syns på vår sajt och i vårt nyhetsbrev under 4 veckor.  

Pris: 3.900 kronor / 5.900 kronor om du också vill nå någon av våra andra målgrupper inom Print eller Pack. 

Podd 
Branschkoll-podden har på kort tid blivit en självklar del av vår omvärldsbevakning. Här finns alla 
möjligheter att hitta på riktigt roliga och moderna kampanjer tillsammans. Vi har gärna med dig som 
annonsör i ett avsnitt och pratar om vad ditt företag erbjuder och står för. Och så läser vi upp kortare 
meddelanden i de andra avsnitten, antingen direkt från dig eller så spelar vi in dem åt dig. 

Är du intresserad så tar vi en kontakt och diskuterar upplägg, tidsperiod och priser. 

Sponsrad artikel 
Vi erbjuder så kallade ”advertorials” eller ”native content”, det är helt enkelt en artikel som du 
skriver och vi publicerar. Artikeln märks väl upp som en betald artikel och får bra synlighet i våra 
kanaler. Du skriver artikeln och vi gör det möjligt för tusentals personer i din målgrupp att få ta del av 
den. 

Och kanske viktigaste av allt – det ingår en dofollow-länk från vår stabila och högt rankade 
webbplats, vilket kommer göra att din Googleranking höjs. 

Pris: 7.500 kronor 

 

Kontakta oss 
Kontakta mig så diskuterar vi en lösning som fungerar bäst för dig. 
 

David Linnér 
david@branschkoll.se 
072-843 64 56  

  



 
 
De tre största fördelarna med att annonsera  
hos Branschkoll: 
 
 

• Våra läsare har en stark uppskattning för vår nyhetstjänst. 
 

• Vi är en liten och agil organisation som alltid svarar snabbt och hjälper dig med  
exempelvis rådgivning och annons/kampanj-uppdateringar så ofta du vill. 
 

• Nischen i kombination med utgivningsfrekvensen är är vår styrka, här når du  
din exakta målgrupp och du når den flera gånger i veckan. 

 

De tre största fördelarna med att annonsera  
i fackpress: 
 

• Läsaren har själv valt att läsa tidningen utifrån intresse/yrkesroll och har en  
positiv inställning redan innan själva läsningen påbörjas. 
 

• Den stora majoriteten av de du når är helt rätt målgrupp, således undviker du  
att nå ”onödiga” mottagare som inte är potentiella kunder. 
 

• Läsaren är redan insatt i ämnet och har som en del av sina arbetsuppgifter att  
hitta nya eller lämpliga produkter till sin kund, det här ökar konverteringsgraden  
av en annons markant. 

 
De tre största effekterna av B2B-annonsering: 
 

• Du ökar kännedomen av ditt varumärke – när många företag levererar  
liknande produkter gäller det att vara Top of mind. 
 

• Visa upp produkter och tjänster – en ypperlig yta för produktkommunikation  
där läsaren defacto är på jakt efter dina eller liknande produkter. 
 

• Öka din försäljning och din vinst – din initiala investering betalar ofta  
tillbaka sig mångdubbelt förutsatt att du gör bra och engagerade annonser. 

 


