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HJÄLP OSS ATT BERÄTTA OM 
SVENSK KOMPETENS INOM 
UNDERMARKSBYGGANDE 

I Sverige har vi länge utnyttjat undermarksresursen effektivt med hjälp av god 
ingenjörskonst. Denna kompetens och erfarenhet efterfrågas nu i allt högre grad 
världen över. BeFo och Bergsprängningskommittén ligger bakom boken och 
hemsidan ”Sweden Underground” som beskriver 2000-talets mest utmanande och 
innovativa svenska undermarksprojekt. Nu kan du hjälpa oss att få publikationerna 
att hitta sina läsare, samtidigt som du stärker ditt eget varumärke. 

Sweden Underground kommer att ges ut på engelska och vänder sig till en bred 
internationell och svensk målgrupp bestående av samhällsplanerare, ingenjörer, 
forskare och studenter. 

SWEDEN UNDERGROUND – ETT SKYLTFÖNSTER FÖR SVENSK INGENJÖRSKONST
I fler än 30 olika fallbeskrivningar ger vi en bred överblick av vår världsledande kompetens inom under-
marksbyggande och bergteknik. Några exempel är: Citybanan i Stockholm, Gaslagret i Skallen, Henriks-
dals reningsverk, Tunnelbanedepån i Norsborg, Dalhalla Friluftsteater och CLAB i Oskarshamn.

Vi sätter undermarksanläggningar i ett sammanhang genom att beskriva nyttor, planläggning, forskning 
och framtid. På så vis ges en helhetsbild av undermarksbyggande i vårt land.

Läs mer om projektet på www.swedenunderground.info

PORFYR
• 100 böcker
• En helsidesannons i boken
•  Presentera din verksamhet

på Sweden Undergrounds
webbplats. På startsidan och
sidan med företagspresenta-
tioner (under två år)

Pris: 80.000 SEK

DIABAS
• 50 böcker
• En halvsidesannons i boken
•  Presentera din verksamhet

på Sweden Undergrounds
webbplats. På startsidan och
sidan med företagspresenta-
tioner (under två år)

Pris: 40.000 SEK

GRANIT
• 25 böcker
• En kvartssidesannons i boken
•  Presentera din verksamhet på 

Sweden Undergrounds 
webbplats, på sidan med 
företagspresentationer (under 
två år) 

Pris: 20.000 SEK

TRE OLIKA PAKET – VÄLJ DET SOM PASSAR DIG BÄST!
Genom att synas i Sweden Underground-projektet hjälper du oss att berätta om svensk 

expertkompetens inom undermarksbyggande. Du stärker också ditt eget varumärke 
gentemot nya spännande målgrupper!



HEL-, HALV- ELLER KVARTSSIDESANNONSER 
I BOKEN SWEDEN UNDERGROUND

100, 50 ELLER 25 EXEMPLAR  
AV BOKEN SWEDEN UNDERGROUND

Begränsat antal 

annonsplatser

FÖRST-TILL-K
VARN



STÖD SWEDEN UNDERGROUND! 
Vill du vara med och stötta oss i arbetet att 
sprida kunskap om och intresse för svensk 
kompetens inom undermarksbyggande? 
Kontakta oss redan idag för att registrera dig som 
partner. 
Eva Friedman
E-post: info@swedenunderground.com
Telefon: 070-515 22 13

FAKTA OM ANNONSERING
WEBBSIDAN 
Skicka er logotyp tillsammans med en kort information 
om verksamheten på engelska till Daniel Johansson på 
Strange Ways: daniel@strangeways.se

Filformat för logotyp: EPS, PNG, JPG, GIF
Fakta om verksamheten: 800 tecken inkl. blanksteg.

BOKEN
Format:
• Helsidesannons 193�233 mm
• Halvsidesannons 193�112 mm
• Kvartssidesannons 94,5�112 mm

Annonsmaterial: Högupplöst PDF eller EPS med 
typsnitt inkluderade. Logotyper ska vara vektoriserade. 
Bilder skall vara 250–300 dpi i 100%. Annonsen ska 
vara gjord i exakt det bokade formatet. Döp filen med 
annonsörens namn och skicka materialet till: 
lelle.hannu@atta45.se

VILL NI HA HJÄLP MED ANNONSEN? 
Vänligen skicka en beskrivande text 
om verksamheten, och en vektoriserad 
logotype i EPS, PDF eller Ai-format, 
till e-postadressen ovan.

LOGOTYP OCH FÖRETAGSPRESENTATION 
PÅ SWEDEN UNDERGROUNDS WEBB

Leverans av 

annonsmaterial enligt

överenskommelse


