
DAGENS LOGISTIK

Dagens Logistik är Sveriges nya tidning för logistikbranschen 
och stolt medlemstidning för logistikföreningen Plan. Var med 
och stötta oss som samarbetspartner, sponsor eller som  
annonsör. 

Annonsering Sponsorskap Samarbeten



V
i tänkte starta en ny logistiktidning, 
med Sverige på väg ner i lågkonjunktur och 
med en mediebransch som fortsätter att gå 
på knäna. Är vi då tokiga? Nej, vi tror bara 
att det finns ett behov av vår produkt: obe-

roende journalistik om logistik, transport och e-handel 
och några som vill kunskapssprida på riktigt. Är man 
tillräckligt nischade, så finns läsarna där – särskilt om 
nischen växer. 
 Och det gör nämligen logistikbranschen, lager byggs 
som aldrig förr, den digitaliserade handeln ritar om  
logistikkartan och försörjningskedjorna blir alltmer 
komplexa. Logistiksektorn står också inför stora  
utmaningar; kompetensbrist, tekniksprång, nya affärs-
modeller och ett alltmer akut behov av att ställa om till 
cirkulära och hållbara logistik- och försörjningsked-
jor. Behovet av både överblick och fördjupning och en 
branschtidning som skildrar nyanserna i vår komplexa 
logistikvärld har aldrig varit större. 

Vilka är då vi? Jo, vi är Hilda Hultén och Klara Eriks-
son, journalisterna och radarparet bakom branschtid-
ningen Intelligent Logistik och intelligentlogistik.com. 
Intelligent Logistik grundades 2005 och har hittills 
funnits både som magasin, DI- bilaga och webb. Bilagan 
i DI fortsätter vi att göra i samma anda som vanligt, 
med fyra utgåvor per år, men magasinet läggs ner till 
våren, samtidigt som webben övergår från nyhetssajt till 
mer av fördjupning. 
Det ger oss möjlighet att lägga tid på vår nya baby:  
Magasinet ”Dagens Logistik” med fyra utgåvor per år, 
med intervjuer, reportage, kartläggingar och temaartik-
lar, och sajten; dagenslogistik.se, där vi publicerar och 
kommenterar dagsaktuella logistiknyheter. 
Vi vill göra den vassaste, kunnigaste och mest initiera-
de tidningen, ett ”måste ha” för alla som jobbar inom 
logistik – från inköp och upphandling till transporter, 
infrastruktur, produktionslogistik, lager, fastigheter, 
eller med att lösa last mile. Vi hoppas och tror att logis-
tikbranschen behöver oss - en nyhetskanal som både 
bevakar, går på djuppet och breddar perspektiven. 

Men för att lyckas behöver vi ha med oss er, vår kära 
bransch – i form av samarbetspartners, sponsorer och 
annonsörer. Vill ni ha en branschtidning värd namnet? 
Var med och stötta oss och få samtidigt möjlighet att nå 
ut till våra läsare. 
 Några som redan nappat är logistikföre- 
ningen Plan – som kommer ha vårt tryckta magasin 
som medlemstidning. Dagens Logistiks magasin kom-
mer således gå ut till alla medlemmar i Sveriges största 
kompetensnätverk för yrkesverksamma logististiker. 
Även logistik- och transportstiftelsen LTS har förnyat 
sitt samarbete med oss, och tidningen kommer att inne-
hålla deras skrift LTS Rapport, precis som Intelligent 
Logistiks magasin har gjort.  
 Vi kommer inte att sälja redaktionell plats (sorry!), 
för det är vår övertygelse att en oberoende röst är vad 
våra läsare vill ha. 
 Vid årsskiftet kommer vår nyhetswebb att lanseras, 
och i mars kommer det första tryckta magasinet.  
 Välkommen med på tåget!

Hilda Hultén och Klara Eriksson

Logistikbranschen får en ny tidning 
– vill du hänga med? 



V
ill du vara med och se till att vi kan göra 
en fantastisk branschtidning, och hålla hög 
nivå på vår nyhetwebb – samtidigt som ditt 
varumärke syns i en seriös plattform? 
Se det som crowdsourcing – ju fler som är 

med desto bättre blir bevakningen av vår bransch. Ni 
bestämmer nivån – antingen är ni med som ”tidningens 
vänner” med ett sponsorskap för en billig peng, med 
logga eller namn på vår sponsorsida – under ledaren 
och redaktionsrutan i tidningen. Vi kommer även att 
publicera en lista över våra sponsorer på vår nya sajt 
dagenslogistik.se, som lanseras vid årsskiftet. Du kan 
också välja ett sponsorskap kombinerat med annonse-
ring, så att du både får stå som sponsor till din bransch-
tidning, och når branschen med ditt budskap genom 
annonsering till rabatterat pris. 
 Sponsorskapet kommer att gälla årsvis, och införan-
det av sponsorslogga gäller under hela året på sajten och 
i alla utgåvor av tidningen. 

Endast Sponsorskap
Vi publicerar din logga eller ditt namn på en egen 
sponsorsida i tidningen med rubriken ”Vi gör Dagens 
Logistik möjlig:” 
 Vi publicerar också er logga, en kort beskrivning och 
länk till din/företagets hemsida på vår sajt dagenslogis-
tik.se under rubriken ”Våra sponsorer”. Du får också 20 
procents rabatt på all annonsering hos oss under året. 
 Kostnad 10 000 SEK/år

Sponsorskap med halvsidesannons 
Vi publicerar din logga på vår fasta sponsorsida i tid-
ningen och en även logga, länk och kort beskrivning på 
vår sajt dagenslogistik.se. Dessutom får du en fri halv- 
sidesannons i alla fyra utgåvor av Dagens Logistik un-
der 2020. Du får också 30 procents rabatt på all web-
bannonsering under året.
 Kostnad 50 000 SEK/år 
(värde 66 000 SEK, 30 % rabatt på annonsering)

Sponsorskap med helsidesannnons 
Vi publicerar din logga på vår fasta sponsorsida i tid-
ningen och en även logga, länk och kort beskrivning  
på vår sajt dagenslogistik.se. Dessutom får du en fri 
helsidesannons i alla fyra utgåvor av Dagens Logistik 
under 2020. Du får också 40 procents rabatt på all  
webbannonsering under året. 
 Kostnad 70 000 SEK/år
(värde 110 000 SEK, 40 % rabatt på annonsering)

Smarta samarbeten
Vill du ha med oss som innnehållsskapare, arrangera 
ett event tillsammans med oss eller på annat sätt samar-
beta med Dagens Logistik? 
 Hör av dig till Klara Eriksson på  
klara.eriksson@dagenslogistik.se

Bli sponsor till Dagens Logistik!



Kontakt
Redaktion

Hilda Hultén
Fackredaktör & ansvarig utgivare  

E-post: hilda.hulten@dagenslogistik.se  
+46 70 477 59 04

Klara Eriksson
Chefredaktör

E-post: klara.eriksson@dagenslogistik.se  
+46 73 653 07 72

Annonsering

Hans Flygare
E-post: hans@annonshuset.se

Telefon: +46 8 662 75 09 

Uppslag: 430x270 mm + utfall 3 mm
Pris: 40 000 SEK + moms

Bra att veta för dig som annonserar
Format & priser

Fredrik Johnsson
E-post: fredrik@annonshuset.se

Telefon: +46 8 662 75 04 

Helsida: 215x270 mm + utfall 3 mm 
Pris: 25 000 SEK + moms

Utfallande annonser ska ha 3 mm utfall och skärmärken. 

Betalningsvillkor: 20 dagar netto efter utgivningsdagen. 

Moms tillkommer på samtliga priser. 

Priserna förutsätter tryckfärdigt digitalt annonsmaterial (tryckoptimerad pdf), 
levererat senast på materialdag för respektive utgåva. Annonsören ansvarar 
för att materialet håller god tryckbar kvalitet. 

Digitalt annonsmaterial skickas till: Michael Wall, info@michaelwall.se

Webadress: www.dagenslogistik.se 

Tryckeri: Hyltetryck AB 

Halvsida 
Liggande: 190x125 mm 
Stående: 92x244 mm,  
Pris: 14 000 SEK 

Kvartssida 
Liggande: 190x57 mm 
Pris: 9 000 SEK 

Tidningens redaktion tar gärna emot 
information och pressmaterial för 
journalistisk bedömning.  
Kontakta Klara eller Hilda. 

Utgivningsplan 2020 

Utgåva Utgivning Materialdag Innehåll

Nummer 1 Vecka 10 17 februari Teman: E-handelslogistik, Logistikfastigheter, TPL, Hållbarhet
Extraupplaga:
• D-Congress 2020, 5 mars, Göteborg
• Plan-konferensen 2020, 20–21 april, Västerås
• Logistiktrender LIVE, 7 maj, Helsingborg 

Nummer 2 Vecka 24 1 juni Teman: Infrastruktur, Elektrifiering, Hamnar, Logistiketableringar
Extraupplaga: 
• Almedalsveckan 2020, 28 juni-5 juli, Visby
• Treff 2020, 27 augusti, Göteborg 

Nummer 3 Vecka 38 1 september Teman: Logistikfastigheter, Automation Materialhantering, Digitalisering & IT
Extraupplaga: 
• Business Arena Stockholm, 16–17 sep, Stockholm
• Logistics & Automation, 30 sep–1 okt, Kista
• Logistik&Transport, 3–4 november, Göteborg

Nummer 4 Vecka 48 9 november Teman: Inköp och supply, Transporter, Infrastruktur
Extraupplaga: 
• Supply chain Outlook, november, Stockholm
• Transportforum, januari, Linköping


