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BOKA ANNONS I MÄSSTIDNINGEN!

Delas ut 29 april 2020
med Skogsaktuellt.

”

Materialdag 8 april

(Samt även med tidningen Skogen.)

Upplaga 82 500 exemplar

– För att mässan ska bli ännu bättre
och locka fler aktiva i skogsbranschen
hoppas jag att många bokar annons
i vår mässtidning som Skogsaktuellt
producerar även detta år.
Sten Lilja, vd Skogsmaskindagarna.
1/8
116 x 83 mm
5 200 SEK

1/4
236 x 83 mm
8 500 SEK

1/4
116 x 170 mm
8 500 SEK

1/2
236 x 170 mm
15 000 SEK

1/2
116 x 344 mm
15 000 SEK

1/1
236 x 344 mm
28 000 SEK

Annonsbokning • 019-760 94 10 • annons@skogsaktuellt.se
www.skogsaktuellt.se/karlskoga

