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ledande
sajt för lediga lokaler!

i branschen är vi Sveriges
23årMed



”Lokalnytts nya söksida på webben är 
både snygg, funktionell och logisk!”

/Fredrik Lindén, Kungsleden

”Vi har med framgång använt oss av 
 Lokalnytt som enda forum för annonse-
ring av våra lediga lokaler.”

/Sven Fraenkel, Göteborgs Lokallots

Röster om Lokalnytt

”Lokalnytt är ett viktigt instrument för oss för att nå ut till en 
bred publik. Intresserade presumtiva kunder får snabbt och 
tydligt vårt budskap.”

/Bernt Brantvik, Balder

•  Sveriges största skyltfönster för lediga 
lokaler och  fastig heter – webbplatsen 
besöks av flera tusen  lokalsökande 
 företag varje vecka. 

•  Vårt stora och samlade utbud med 
tusentals lediga lokaler gör Lokalnytt 
till den enda webbplatsen före tagen 
behöver när de söker efter en ny lokal.

•  Alla typer av företag hittar sin lokal här 
– oavsett om det gäller kontor, butiker, 
lager eller industri lokaler. 

Sveriges 
 modernaste 
sajt
Lokalnytt.se

Lokalnytt.se



”Att vara med på Lokalnytts event är ganska 
enkel matematik – se till att vara där du  träffar 
rätt. Och med rätt partner, som har koll på läget, 
blir vägen dit lite enklare.”

/Cajsa Lindgårdh, Forsen

Röster om Lokalnytt

”För oss är det en självklarhet att besöka och medverka på Fastighetssveriges 
seminarier där branschen samlas för att utbyta kunskap, tankar och idéer 
kring samhällsbyggnad. Det är positivt att seminarierna hålls i olika städer så 
att vi får kontaktytor i våra olika regioner.”

/Ola Serneke, Serneke Group

Event

•  Lokalmarknads dagen 

•  Fastighets kvinnan

•  Fastighets marknads  dagen Digitalisering

• Fastighets marknads  dagen Förvaltning

•  Stora Kontorsdagen

•  Stora Bostadsdagen

•  Stora Logistikdagen

•  Stora Retaildagen

•  Fastighetsmarknads  dagen Skåne

•  Fastighets marknads dagen Östergötland

•  Fastighets marknads dagen Jönköping

•  Fastighets marknads dagen Borås

Nätverkande – Inspiration – Affärsmöjligheter

Årets viktigaste 
branschdagar



Content  Marketing

”Content-marknadsföring maximerar 
vår exponering och gör att vi kan öka 
träffsäkerheten för vårt budskap till 
målgruppen.” 

/Hansi Danroth, Mengus

”Content marketing är ett innovativt och bra sätt att nå ut. Vi får välskrivet 
och matnyttigt material som förpackas på ett snyggt sätt och gör våra objekt 
intressanta för potentiella hyresgäster. Det är även lämpligt att dela i sociala 
kanaler och passar därför som handen i handsken i vår multikanalstrategi.”

/Christopher Johansson, Fastpartner

Röster om Lokalnytt

•  Content Marketing eller riktad inne
hållsmarknadsföring är det senaste 
och mest moderna sättet att mark
nadsföra sig på webben.

•  Här har ni en förstklassig möjlig
het att presentera era lediga 
 lokaler, fastig hetsprojekt,  områden 
och  utvalda stadsdelar i helt rätt 
samman hang och dessutom mot 
helt rätt målgrupp. 

Pricksäker 
marknadsföring

VARFÖR CONTENT MARKETING?

Relevant information i en kanal där ni 
har er målgrupp; lokal sökande före
tag som söker efter nya etableringar 
där ni har era vakanser och projekt.

Möjlighet att specialanpassa bud
skapet på ett trovärdigt sätt som gör 
att mottagaren enkelt kan ta till sig 
informationen, helt enkelt reklam på 
besökarens villkor.



niv1ka. 
Fastigheter 

Lokaler och bostäder i Jönköping och Värnarna 
Varje dag utvecklas företag och familjer i våra fastigheter och vi ser det 
sam vår uppgift att tillhandahålla de allra bästa förutsättningarna för att 
dessa saker skall fortsätta att utvecklas. 

Vi är din lokalpartner i Jönköping och Värnarna 
Kontakta oss på tel. 0770-22 01 50 eller besök nivika.se 

BYGGNADSBOLAGET CURT LUNDAHL & CO AB

Urval av kunder



Utbud och priser 
lokalnytt.se

Logotype i träfflistan
Ni får med er logo type på alla era  objekt  
i objekts listningen.

Webbkonto Premium

Banner på fakta blad  
Ni får en reklambanner på alla era 
lediga  objekt på faktabladen. 

WEBBKONTO PREMIUM: 

Möjlighet att publicera obegränsat antal vakanser under ett år.

Ni får även ta del av alla premiumfördelar ovan.

Pris: 5 490:–/månad och region

TIMESAVER: 

Ett automatiskt överföringsverktyg som gör att vår ITavdelning enkelt kan tanka 

ner information och bilder från er hemsida, för att spara er tid och besvär. 

Pris: 2 000:-/år

Konton finns 
för regionerna:
> Stockholm  
> Göteborg
> Öresund
> Övriga Sverige

Kontopriser

Varumärkesuppslag 
Ert varumärke presenteras 
tillsammans med övriga  partners 
på marknads platsens startsida. 
Logo typen är klickbar.

Leads-generator 
Vår ITavdelning har tagit fram ett 
automatiskt verktyg som gör att 
vi kontinuerligt kommer kunna 
skicka information om lokalsökande 
företag till er. 

•  Ni får lägga upp 
en företags
presenta tion 
med logotype.

•  Ni får publicera  
bilder på era 
kollegor  eller 
uthyrnings grupp.

•  Ni får dessutom 
lista tre valfria 
objekt under 
utvalda lokaler 
på er sida.

•  Har ni köpt 
en Content 
Marketingtext 
så  publiceras 
även denna på er 
företagspresen
tation.

 •  Samtliga era 
 lediga lokaler 
presen teras i 
följd med er 
logotype.

Företags-
presentation 



Utbud och priser 
lokalnytt.se

Webbkonto mini, Premium

WEBBKONTO MINI, PREMIUM: 

För det mindre fastighetsbolaget. Max fyra vakanser publicerade samtidigt. 

Ni får även ta del av alla premiumfördelar ovan.

Pris: 2 190:–/månad och region

TIMESAVER: 

Ett automatiskt överföringsverktyg som gör att vår ITavdelning enkelt kan tanka 

ner information och bilder från er hemsida, för att spara er tid och besvär. 

Pris: 2 000:-/år

Konton finns 
för regionerna:
> Stockholm  
> Göteborg
> Öresund
> Övriga Sverige

Kontopriser

Varumärkesuppslag 
Ert varumärke presenteras 
tillsammans med övriga  partners 
på marknads platsens startsida. 
Logo typen är klickbar.

Logotype i träfflistan
Ni får med er logo type på alla era  objekt  
i objekts listningen.

Banner på fakta blad  
Ni får en reklambanner på alla era 
lediga  objekt på faktabladen. 

•  Ni får lägga upp 
en företags
presenta tion 
med logotype.

•  Ni får publicera  
bilder på era 
kollegor  eller 
uthyrnings grupp.

•  Ni får dessutom 
lista tre valfria 
objekt under 
utvalda lokaler 
på er sida.

•  Har ni köpt 
en Content 
Marketingtext 
så  publiceras 
även denna på er 
företagspresen
tation.

 •  Samtliga era 
 lediga lokaler 
presen teras i 
följd med er 
logotype.

Företags-
presentation 



Utbud och priser 
lokalnytt.se

Godkända filformat är JPG, GIF och PNG.  
Bilderna får vara max 300 KB stora.

Reklamplaceringar

Toppbanner 
Högst upp på Lokalnytt finns 
sajtens pampigaste reklamplats, 
Toppbannern.

Mittbanner
Ovanför partneruppslaget finns  
reklam platsen Mittbannern.

Primeplacering 
När besökaren har gjort en 
sökning på sajten presenteras 
alla lediga objekt i en träfflista. 
Ett primeobjekt hamnar alltid 
högst upp i listningen.

Listbanner 
När besökaren har gjort en 
sökning på sajten presenteras 
samtliga objekt i en träfflista, 
mellan dessa objekt publiceras 
Listbannern. 

Toppbanner 
Storlek: 950 x 175 pixlar

Mittbanner 
Storlek: 950 x 175 pixlar

Listbanner 
Storlek: 930 x 150 pixlar



  Nordens bredaste mediehus 
         för fastighetsbranschen

• Magasinet Fastighetssverige
• fastighetssverige.se
• Fastighetssveriges nyhetsbrev 
• nordicpropertynews.com
• Nordic Property News nyhetsbrev
• lokalnytt.se
• lokalerstockholm.se
• lokalergöteborg.se
• lokaleröresund.se
• Lokalmarknadsdagen
• Fastighetskvinnan

Vi är Nordens största mediekoncern med inriktning mot den kommersiella 
fastighets branschen.
 Som marknadsföringskanal täcker vi en väldigt bred målgrupp – genom 
Fastighetssverige når du beslutsfattarna inom branschen och genom Lokalnytt 
når du hyresgästerna.
 Vi arrangerar också seminarier och andra events, gör upp skattade kund
tidningar och framgångsrika bilagor.
 Lokalnytt startades 1997 och Fastighetssverige 2004. Vår erfarenhet och 
kompetens inom fastighetsrelaterade medie produkter har länge utvecklat 
branschen och vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med er 
i framtiden.

• Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering
• Fastighets marknads  dagen Förvaltning
• Stora Kontorsdagen
• Stora Bostadsdagen
• Sveriges Snyggaste Kontor
• Stora Logistikdagen
• Stora Retaildagen
• Fastighetsmarknadsdagen Skåne
• Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
• Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
• Fastighetsmarknadsdagen Borås


