
Nå fordonsindustrins nyckelpersoner 
genom FKG - Fordonskomponentgruppen!

Fordons. och transportmedelsindustrin är lokomotivet i den svenska ekonomin och ryggraden 
för hela landets industri. Dess köpkraft är enorm samtidigt som det finns ytterst få kanaler för 

B2B. Men två av dem är FKGs hemsida www.fkg.se och FKGs nyhetsbrev. 
Till detta kommer de mötesplatser som FKG regelbundet arrangerar.

FKG är branschorganisationen för de 
skandinaviska leverantörerna till 
fordonsindustrin. I snart 30 år har vi hjälpt våra 
idag ca 320 medlemsföretag att utvecklas som 
leverantörer genom att aktivt arbeta som 
branschens språkrör gentemot industri, politiker, 
myndigheter och media.

Vi jobbar också med att skapa mötesplatser, 
stärka relationer och möjligheter till tillväxt samt 
med branschens kompetens. FKG driver även det 
kvinnliga nätverket ”Kvinnan i 
Leverantörsindustrin” och har på så vis skapat en 
mötesplats för kvinnor i fordonsindustrin.

FKG är medlem i Clepa, den europeiska 
leverantörsorganisationen och använder detta 
nätverk för att odla kontakter och stärka 
leverantörernas ställning.

Genom att annonsera i FKGs medier når du inte 
bara FKG-medlemmar utan även beslutsfattare, 
fordonstillverkare och leverantörer.

Nyhetsbrevet skickas ut ungefär varannan vecka 
och distribueras till bland annat beslutsfattare hos 
fordonstillverkarna inom exempelvis inköp och 
produktutveckling. Paralwlellt uppdateras FKGs 
hemsida med branschnyheter.

Datum och Priser på nästa sida!

Kontakt

ANSVARIG UTGIVARE

Fredrik Sidahl, VD
+46 706 80 59 53
fredrik.sidahl@fkg.se 

ANNONSER

Gabriella Virdarson, Kommunikation
+46 730 59 43 58

gabriella.virdarson@fkg.se

CHEFSREDAKTÖR 

Göran Björklund
+46 31 712 40 06

goran.bjorklund@newsroom.se



Priser och teknisk information

Nyhetsbrev

Utgivning av nyhetsbrev sker i regel på onsdagar 
och kommer under 2021 ges ut följande veckor

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Sommaruppehåll

33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Materialdag senast måndagen innan utgivning

Priser

Banner 560x100 pixlar (max 130 pixlar hög)
5000 SEK/nyhetsbrev

Gif-animerad banner med text
5500 SEK/nyhetsbrev

Content marketing/native. Redaktionell nyhet 
med text och bild
6500 SEK/nyhetsbrev

Stand alones
7500 SEK/nyhetsbrev

30% rabatt vid fyra införanden
40% rabatt vid åtta införanden

Hemsida

Banner på första sidan 340x525 pixlar
4000 SEK/mån

Banner på första sidan 800x130 pixlar
4000 SEK/mån

Banner 300x250 pixlar i inläggsidor
3500 SEK/mån

Banner 350x400 pixlar i Medlemsinfosidor
3500 SEK/mån

Content marketing/Native. Redaktionell nyhet med 
text och bild i nyhetsflödet
6500 SEK/mån

Videoklipp med text på första sidan
6500 SEK/mån

Teknisk information

Färdigt material till nyhetsbrevet och hemsidan 
mottages som PNG-fil på maximalt 500 kb

Materialadress: annons@newsroom.se

Kontakt: Leif Simonsson, tel 031-712 40 11
leif.simonsson@newsroom.se


