d.a. media hjälper dig att nå specifika
yrkesgrupper och köpstarka kunder.
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Må bra
på jobbet
Cassandra Svensson älskar sitt
jobb som kranbilsförare

Hamn Lastbilar får vänta i timmar i Göteborg Buss Facket stämmer olycksföretag
Bevakning Juridiskt krångel kan fördröja dubbelbemanning
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Den stora tidningen för
industriarbetaren

INDUSTRIARBETARNAS
TIDNING
NR 5 / 2017

Dagens Arbete läses framför allt av män
som kan sin bransch och är stora användare av skyddsprodukter och arbetskläder.
Når cirka 38 000 skyddsombud och förtroendevalda som har stor beslutspåverkan
vid val och inköp av skyddsprodukter.
Bra inkomst, villaägare.

Industrins
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Smarta fibrer
Hållbara tyger
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till övertid –
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20

Intressen: bilar och motorsport, jakt och
fiske, gillar att bygga och renovera.

Upplaga
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(TS 2016)
i sommar
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Den stora tidningen
inom transport
Merparten av läsarna arbetar som
yrkeschaufförer, men tidningen når även
andra yrkesgrupper som till exempel
väktare.

Så vill medlemmarna
förändra Transport
Avtalsrörelsen
Första löneavtalet
undertecknat

Datainspektionen slår
ner på lagrade uppgifter

Läsarna har stort inflytande över sin
arbetsmiljö, arbetsplats samt fordonets
utrustning.

Må bra
på jobbet
Cassandra Svensson älskar sitt
jobb som kranbilsförare

Stort privat intresse för bilar och
motorsport.

Upplaga

61.100
(TS 2016)

Hamn Lastbilar får vänta i timmar i Göteborg Buss Facket stämmer olycksföretag
Bevakning Juridiskt krångel kan fördröja dubbelbemanning
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2

All information hittar du på www.da-media.se

|

08-786 03 34, annons@da-media.se

ATJOO!

Åtta tips som
hjälper dig klara
sjukfrånvaron

Tanzania

Fackligt arbete
får HRF:s stöd
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Allt fler städare
jobbar visstid

1967

Friskvårdsbidrag
och arbetsskor
på hotell Etage

På gång i facket
för 50 år sedan

”Det är inte rimligt att
arbetarnas löner ska
vara så mycket lägre än
tjänstemännens”

Träffa yrkesproffsen
inom hotell- och
restaurangbranschen
Nå kreativa, ambitiösa och kunniga kockar,
somilierer, bartendrar, baristor, servitriser
och servitörer, restaurangbiträden med
flera inom hotell, restaurang och turism.
Läsarna påverkar inköp inom branschens
olika områden.

»NOJDA GASTER
35.500
«
DRIVER MIG

Tidningen når dessutom cirka 5.000
företagare samt hotell- och restaurang
programmen.

Upplaga
(TS 2016)

Det är mindre glamouröst än hon drömde om som barn.
Sabina Nykänen stortrivs ändå som hotellreceptionist.
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Här når du yrkesgrupper som styckare,
slaktare, bryggeriarbetare, mejeriarbetare,
konditorer, bagare med flera.
Samtliga läsare är dagliga användare av
arbetskläder och arbetsskydd.
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MED RÖSTRÄTT
På LIVS KONGRESS
PRESENTERAS I BILD

Ombud laddar inför
Livs kongress

Upplaga

31.100

dennis, Aila, nabil, Eva och
sunil ska alla till Malmö

(TS 2016)

Maria Hamberg om
en roman om vården

Framgång för låglönesatsning i nya avtalet

Klubben på siljans Chark
– en riktig solskenshistoria
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Tidningen för
mjölkföretagare
Tidningen skriver om de senaste nyheterna
när det gäller mjölkproduktion ur svensk
och internationell horisont. Läsarna får
inspiration och förslag på möjliga
lösningar.
Fokus ligger på mjölkföretaget och
och dess lönsamhet.
Som annonsör når du: Mjölkföretagare,
rådgivare, veterinärer, husdjurstekniker,
avbytare, personal inom mejeribranschen
med flera.
Upplaga

7.100
(TS 2016)

11 utgåvor

Med fokus på
nötköttsproduktion
AKTUELLT OM SVENSK NÖTKÖTTSPRODUKTION • NR. 1 • FEBRUARI 2017

FÖLJ MED I

EKONOMISKOLAN!

Tema

AVEL

Nötkött skriver om allt som berör företag
med nötköttsproduktion. Tidningen belyser
det senaste inom branschen och skriver
om bland annat utfodring, avel, djurhälsa,
betes- och foderproduktion, marknad och
ekonomi.
Som annonsör når du i första hand
nötköttsproducenter, men även rådgivare,
veterinärer och andra som arbetar
i branschen.

SPÄNNANDE
AVELSARBETE MED SEMIN

Upplaga

5.000

Ny teknik ger dig
koll på kalvningarna

4

Lägre slaktvikt
gynnar dansk blå

(TS 2016)

Ranchgrindar
nära ge djurförbud

6 utgåvor
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VI ÄLSKAR EKO

EKOLOGI • INREDNING • BYGGNADSVÅRD • INSPIRATION

Pris 64,50 kr inklusive moms
NOK 75 • EUR 7,90
Nr 3/4 • 2017

32
sidor
INSPIRERANDE

Läs om allt från att bygga klimatsmarta,
energisnåla hus till väldesignad inredning
och ekologisk odling.

EKOHEM

• Lindeborgs satsar allt på kretsloppsgård
• Jens flyttade timmerhus från 1800-talet
• Smakfull tillbyggnad på sommartorpet

Tidningen innehåller dessutom hemmahos-reportage, trender, inspirerande
matrecept och tips om goda viner.
Läsarna får även ta del av expertisens tips
och fakta kring ekologiskt byggande.

SEMESTRA I SVERIGE!
Hemliga stugor och goda ostar

grönare liv
TID FÖR

Häxans magiska växter
Så gör du bördig svart jord
Special

LERA

Läsarna är engagerade och intresset för
hemmet står i fokus. Man bygger nytt,
bygger ut, bygger om och renoverar.

Bygg med smarta lerplattor
Måla med fantastisk lerfärg

Mer sallad
åt folket!

Upplaga

11.100
TEKNIK

(TS
2016)
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Vi måste ta
psykisk hälsa
på allvar
Alexandra Charles,
om vikten av att
röra på sig

x

Mari Jungstedt,
om kultur som återhämtning
Maria H Larsson,
om psykisk hälsa
Wilhelmina Hoffman,
om att ta hand om våra
dementa

Starka
kvinnomöten i
Sydafrika

Läsarna är högutbildade med god inkomst
och har stort intresse för hållbar livsstil,
byggnadsvård, design, ekologisk mat och
vin.
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Magasinet för en
hållbar livstil
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Hälsa och livskvalité
för kvinnor i alla åldrar
Läsarna är aktiva kvinnor mitt i livet med
ett stort intresse för hälsa, resor, kultur,
mat, mingel och allt som sätter guldkant
på vardagen.
Klubbens främsta mål är att förbättra
kvinnors livskvalitet, i arbetslivet och i privatlivet, baserat på bästa tänkbara hälsa.
Föreningen engagerar folkbildare och opinionsbildare och informerar om allt som rör
kvinnors hälsa. Vi engagerar oss i vård och
omsorg, livsstilsfrågor, kvinnors situation
på arbetsmarknaden, invandrade kvinnors
situation, miljö, ekonomi och inte minst
kultur, som är en viktig del av hälsan.
1.6 & 2.6 miljonerklubben ordnar seminarier och salonger runt om i landet om allt
som rör kvinnors hälsa.
1,6 miljonerklubben grundades 1998 av
Alexandra Charles.

08-786 03 34, annons@da-media.se

5

Belyser aktuella
djurskyddsfrågor
Tidningen innehåller reportage om sällskapsdjur, lantbrukets djur och vilda djur
samt ger råd om skötsel och omvårdnad.
Man belyser även aktuella djurskydds
frågor.
Läsarna består av engagerade djurägare
men även proffesionell personal inom djurvården.

Upplaga

11.000
4 utgåvor

KUNSKAP & INSPIRATION

Tidningen Djurskyddet är medlemstidning
för den ideella organisationen Djurskyddet
Sverige.
Både tidningens och organisationens vision
är att alla djur, både tama och vilda, ska
behandlas väl.

En tidning från ABF

NR 2.2017

Ett av Sveriges
största kulturmagasin
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Cirkel i bilförlossning
blev global nyhet

ALICE, BA
32.300

Läsarna är framförallt intresserade av
kultur och litteratur, utbildning, resor och
mat.
Magasinet innehåller inspirerande och
aktuella reportage om kultur, resor, mat,
författarmöten, ledarskap och utbildning.
Fönstret skickas direkt hem till samtliga
kursledare och studiecirkelledare i ABF –
Sveriges största studieförbund.

Upplaga

KULTURMINISTERN ÄR VAN ATT STICKA UT I MÄNGDEN
TÄVLING

Vinn biobiljetter för
hela sommaren!
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Tidningen når
beslutsfattarna inom
Svenska Kyrkan.
Bland yrkesgrupperna finns bland annat
präster, diakoner och kanslichefer, men
också församlingspedagoger, kyrkoherdar
och HR-personal.
Läsarna gör inköp och sköter upphandlingar till församlingarna.

Upplaga

5.500
(TS 2016)

6 utgåvor

Bilagor och flyers
Många selekteringsmöjligheter, exempelvis bostadsort, kön och ålder. Ring oss så
berättar vi mer om möjligheterna.
Begär alltid offert. Variationer per titel
förekommer.
Maxformat för bilagor:
Dagens Arbete - 200 x 265 mm.
Transportarbetaren - 220 x 315 mm.
Hotellrevyn - 196 x 260 mm.
Mål & Medel - 244 x 321 mm.
Husdjur - 200 x 285 mm.
Nötkött - 200 x 285 mm.
Kloka Hem - 205 x 277 mm.
1.6 - 200 x 260 mm.
Djurskyddet - 205 x 268 mm.
Fönstret - 210 x 260 mm.
Kyrkfack - 205 x 268 mm.

All information hittar du på www.da-media.se
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08-786 03 34, annons@da-media.se

7

Så här når du våra läsare – dina kunder!
Genom vår breda kompetens och
mångåriga erfarenhet inom medieförsäljning ser vi till att kombinera print,
bilagor, digitalt och event så att du får

optimalt antal kontakter och därmed
ökade affärs- och intäktsmöjligheter.
Hos oss på da Media får du kostnadseffektiva kontakter.

Hemsidor

Event

Ring oss för att få reda på mer.

Ring oss för att få reda på mer.

Bilderna är från den
mycket uppskattade
”Stora Robotdagen”.

Kontakter

Ring oss för att få reda på mer.
Agneta Kempe Erneberg
annonschef
08-786 03 21, agneta@da-media.se
Carina Jansheden, mediesäljare
08-786 03 32, carina@da-media.se
Maria Larsson, mediesäljare
08-786 03 11, maria@da-media.se
Acke Stenquist, bilagesäljare
076-781 52 22, acke@sqfab.se

www.da-media.se

Stina Nilsson, traffic
08-786 03 01, sn@da.se

Gina Eklund, traffic
08-786 03 18, gina@da-media.se
Växel
08-786 03 34
Annonsmaterial
material@da-media.se
Mail annonsavdelningen
annons@da-media.se

