ANNONSPRISLISTA FÖR NJT 2022

Tidningen som når beslutsfattare
i den nordiska järnvägsbranschen
VÄLKOMMEN ATT ANNONSERA i Nordisk järnbanetidskrift.
Med en annons i Nordisk järnbanetidskrift når du läsare som är
verksamma på ledande poster hos järnvägsföretag, infrastruktur
förvaltare, konsulter, entreprenörer, leverantörer, branschorgan,
myndigheter och andra aktörer inom hela den nordiskajärnvägs
sektorn. Tidningen utkommer med fem nummer per år i en
upplaga på cirka 2 500 exemplar, och ges ut i Danmark, Finland,
Norge och Sverige.
NORDISK JÄRNBANETIDSKRIFT skriver om spårtrafikbranschen
i Norden där mycket kommer att hända inom de närmaste åren.
Reviderade investeringsplaner, ökat underhållsbehov och en
fortsatt avreglering av trafiken gör att allt fler företag söker sig
till en expanderande marknad. I tidningen hittar du intressanta
artiklar och nyheter om människor, händelser och annat från
hela den nordiska järnvägsbranschen. En bransch som ständigt
expanderar med allt fler aktörer och i år beräknas omsätta mer
än 250 miljarder kronor.
NORDISK JÄRNBANETIDSKRIFT ges ut av NJS, Forum för
nordiskt järnvägssamarbete. Första numret utkom redan år
1874. Tidningen görs av medarbetareoch experter inom
järnvägssektorn för järnvägssektorn.
Därför är en annons i Nordisk järnbane
tidskrift det självklaravalet för dig som vill
synas och nå viktigabeslutsfattareinom
hela den nordiska järnvägsbranschen.
I den digitala versionen av tidningen är
annonsen dessutom klickbar med länk till
företagets webbplats.
MIKAEL PRENLER
Huvudredaktör för Nordisk järnbanetidskrift
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Tekniska upplysningar

Vid bokning av två
annonser: 5% rabatt

Annonsmaterial levereras
digitalt eller via e-post och
märks ”NJT”.

Vid bokning av tre
annonser: 10% rabatt

Rekommenderade filformat:
eps, tryckoptimerad pdf eller
liknande.

Vid bokning av fem
annonser: 20% rabatt

Övriga begärda placeringar: +10%

Upplösning: 300 dpi.
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Webb: mediabank.exakta.se/
webnative/listdir
Användarnamn: B.sjh-tryck
Lösen: pub
Klicka på pub och därefter på
symbolen ”Ladda upp filer”

” Jernbanen
skal
være attraktiv
for
de mennesker,
der
bruger den med
pålidelig drift,
god
stabil rettidigh
ed
og troværdig
trafikinformation.”
Hakon Iversen,
adminestrere
nde
direktør i Banedanmark

Tel: +46 (0) 707 24 55 12
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Helsingfors
till Åbo på
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E-post:
prepress.boras@exakta.se
Samla ihop materialet och
zip- eller sit-komprimera.

DANMARK: Ny
järnväg till Ålborgs
flygplats FINLAND
NORGE: Tuff
start för Arctic
: Stort intresse
Train SVERIGE
för närtåg
: SJ AB måste
följa upphan
dlingslagen

Tryckeri:
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UTGIVNINGSPLAN 2022
Nr
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Sista
bokningsdag

Material
till tryckeri

Utgivning

1

Persontrafiken efter pandemin

3/2

10/2

24/2

2

Planering av banarbeten

24/3

31/3

14/4

3

Ny teknik och digitalisering

18/5

25/5

9/6

4

ERTMS

8/9

15/9

29/9

5

Infrastrukturplaner i Norden

17/11x

24/11

8/12
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tel: +46 (0)33-29 03 59

