
BRANSCHTORGET
Detta är Branschtorget
Inspiration- och nyheter inom material och maskiner 
för grafiska producenter.

• Ny tjänst: Nyhetsbrev och en helt ny avdelning på 
Branschkoll.se

• Veckobrev: Varje vecka får den grafiska branschen ett 
skräddarsytt nyhetsbrev med nyheter och inspiration om nya 
material, maskiner och mjukvaror för grafisk produktion. 

• Ingen betalvägg: Allt delas öppet för att så många som 
möjligt ska kunna lära sig nya saker och kunna erbjuda sina 
kunder bättre och smartare grafiska produkter.

• Branschregister: Alla artiklar kopplas till ett register av 
leverantörer vilket på sikt skapar en inspirationsdatabas med 
snabb koppling till rätt leverantör.

Utgivning: Varje fredag, 40 gånger per år

Innehåll: Inspiration och nyheter om material och 
maskiner inom print, folier, papper, transfer, skylt, 
exponering, förpackning, 3D-print, DTG o.s.v.

Sociala medier: Alla nyheter delas i sociala medier

Grafiska branschen behöver 
inspireras med alla möjligheter 
som finns med nya material 
och maskiner
Sedan starten av Branschkoll 2010 får jag nästan varje vecka 
frågor både från tryckerier och trycksakköpare om tips på olika 
material och maskiner för att lösa ett problem, hur man kan skapa 
en speciell effekt eller vem som är bäst lämpad för att producera 
en viss grafisk produkt. 

Fram till nu har det tyvärr inte funnits någon som samlar 
information om detta. 

Därför startar vi nu Branschtorget – en helt egen och öppen del av 
branschkoll.se som är tillägnad nyheter och inspiration inom 
material och maskiner för grafisk produktion.

Det blir en unik plats för information om nyheter kring material 
och maskiner i den grafiska branschen och på sikt hoppas vi kunna 
bygga upp ett ekosystem med material, maskiner och 
leverantörer som blir en plats för grafiska producenter att 
inspireras till att utveckla nya grafiska produkter. 

Vill du vara med och synas med just dina material och produkter 
så finns det flera olika möjligheter som du kan läsa om på nästa 
sida.

/Ola Karlsson



NYHETSBREV BRANSCHTORGET REGISTER

Så här fungerar Branschtorget
Branschtorget är en helt egen del av Branschkoll.se med innehåll som är öppet för alla att 
inspireras av. Allt innehåll kopplas till Branschregistret för att underlätta för den som vill 
läsa mer och köpa en produkt/material.

1. På ’www.branschkoll.se/branschtorget’ samlas information om nya material och maskiner 

2. Alla artiklar länkar till registret med den leverantör som det handlar om

3. Nyhetsbrev skickas ut varje vecka med alla nya artiklar och annonser

ALL INCLUSIVE
SEK PER ÅR

50.000
Banner i 40 nyhetsbrev

Banner på Branschtorgets sajt

Logo och länkar i registret

Annonsera på Branschtorget
Det finns tre nivåer för att synas på Branschtorget.

àBOKA REDAN IDAG GENOM ATT KONTAKTA OLA KARLSSON PÅ 
OLA@BRANSCHKOLL.SE ELLER 070-566 09 52

BANNER & LOGO
Banner på Branschtorgets sajt

Logo och länkar i registret

LOGO I REGISTRET
Logo och länkar i registret

SEK PER ÅR
25.000

SEK PER ÅR
8.000

ANNONS 1

ANNONS 2

ANNONS


