
Fremtidens Byggenæring er Norges største beslutningstaker magasin rettet mot en byggenæring i rask endring. Fremtidens 
Byggenæring er med sitt opplag på 17 236 eksemplarer per nummer uten sammenligning Norges største, nisjeorienterte 
fagmagasin rettet mot byggenæringen. Magasinet kommer ut fem ganger i løpet av året. Fremtidens Byggenæring har høy 
kvalitet på layout og god faglig dybde.

Den tematikken vi legger størst fokus på:
• Byutvikling
• Arkitektur
• BIM 
• BREEAM
• Entreprenørskap
• ENØK
• Rådgivning

Redaksjonell uavhengighet er viktig for oss. Å kunne garantere at vi levere nyheter som ikke er 
farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske parti, er et prinsipp vi setter 
høyt. Fremtidens Byggenæring har en rekke sterke samarbeidspartnere og støttespillere som er 
med på å styrke vårt produkt. 

For Building Green 2018 kommer vi til å lage en meget spisset utgivelsen med fokus på bærekraftige 
bygningsmaterialer, grønne og bærekraftige bygg, energieffektivitet, inneklima, sunn og grønn 
arkitektur, BREEAM, fasade, og masse mer spennende som passer i tråd med Building Green  
konferansen. Vi gleder oss stort til denne konferansen og satser på at dette blir en årlig happening 
i Norge i årene framover. 

Se elektronisk versjon av siste utgivelse her:
fremtidensbygg.no/bladarkiv/

Våre lesere:
• Entreprenører
• Bygg- og tømremestere
• Leverandører
• Planleggere, arkitekter, rådgivere
• Eiendomsselskaper, bygårdseiere
• Byggherrer offentlig og privat
• Skoleverket, politikere, fylker,  
 og kommuner

Ole-Vidar Jensen  |  97 65 08 75  |  ole@fremtidensbygg.no  
Cristian Fatah  |  98 16 77 67  |  cristian@samferdselinfra.no  

For ytterligere informasjon om Fremtidens Byggenæring kontakt: 



Spesialtilbud i forbindelse med Building Green 2018

Alternativ 1:
• Helside i Fremtidens Byggenæring #03, 2018 som kommer i månedsskiftet  
 August/September. Den distribueres først til våre 17.236 abonnenter, før vi skal dele  
 den ut på Building Green konferansen 17.–18. oktober. 
• 2 måneder ”Nyhetsbanner” i nyhetsbrevet som går ut 2 ganger i uken til om lag  
 13.500 påmeldte lesere. 
Totalt = 25.000,- NOK (Ord pris 55.000,- NOK)

Alternativ 2:
• Halvside i Fremtidens Byggenæring #03, 2018 som kommer i månedsskiftet  
 August/September. Den distribueres først til våre 17.236 abonnenter, før vi skal dele  
 den ut på Building Green konferansen 17.–18. oktober. 
• 1 måned ”Nyhetsbanner” i nyhetsbrevet som går ut 2 ganger i uken til om lag  
 13.500 påmeldte lesere. 
Totalt = 17.000,- NOK (Ord pris 37.500,- NOK)

Alternativ 3:
• 3 måneder valgfri banner på Fremtidensbygg.no 
• Både forsiden og inne på artikkelformat
• 3 måneder med innrykk i nyhetsbrevet som går ut til om lag 13.500 påmeldte lesere  
 hver uke
Totalt = 20.000,- NOK (Ord pris 45.000,- NOK)

Ole-Vidar Jensen  |  97 65 08 75  |  ole@fremtidensbygg.no  
Cristian Fatah  |  98 16 77 67  |  cristian@samferdselinfra.no  

For ytterligere informasjon og booking kontakt: 


