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Medlemstidningen Ringen postas fyra gånger
per år till samtliga cirka 4 500 medlemmar i
landets alla lokala Maskinringar i MR Sverige.
Tillsammans äger och förfogar MR Sveriges medlemmar
över 18 000 entreprenad-, jordbruks-, skogsmaskiner samt
utrustning och tillbehör. Maskininvesteringar, tillbehör,
service, underhåll, smörj- och drivmedel är ständigt
återkommande behov.

VÅRKÄNSLOR
Familjen Hansson kombinerar
fårskötsel och gräsklippning

1 Lena summerar
15 år med MR
1 De hetaste
utbildningarna

4 500 exemplar av tidningen Ringen når medlemmarna
direkt. Ringens totala upplaga är 5 500 ex.

1 Tekniknyheterna
som startar våren

9 av 10 medlemmar läser och tar del av tidningen
Ringen och sätter stort värde på att den finns.
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Därför är en annons i Ringen den rätta kanalen för
tillverkare, importörer och återförsäljare av maskiner,
produkter och tjänster inom dessa områden.
Alla tidigare nummer av tidningen finns på vår
hemsida www.ringen.nu. Där finns även information
om annonspriser, separata bilagor och utgivningsdatum.
Kontakta oss gärna vid funderingar, kontaktuppgifter
finns längst ner på sidan.
Vår senaste läsarundersökning visar att
tidningen är mycket uppskattad:

1 Satsar offensivt i krisen

- 98 procent av medlemmarna instämmer i påståendet
”Ringen är en läsvärd tidning”.

1 Hållbara tekniknyheter
1 Clas lever ut sin dröm

- 95 procent instämmer i påståendet
”Ringen adderar mervärde till mitt medlemskap”.

VIKTIGARE
ÄN NÅGONSIN

- 87 procent instämmer i påståendet
”Jag har nytta av Ringen i min verksamhet”.

Lantbrukaren Eric Hamnstedt
corona
ser statusen öka i spåren av
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ringen
Sveriges MASKINRINGARS MEDLEMSTIDNING

Klicka på
tidningarna för
att läsa dem

Tidningen produceras av Schultzberg-Axelsson
Media AB på uppdrag av MR Sverige.
ViLL NI VETA MER? Kontakta oss!
Annonsering
Åke Schultzberg
070-256 29 97, ake@sa-media.se

1 Oskar har gräsligt bra koll på ogräset

Redaktion
Olof Axelsson
070-648 06 26, olof@sa-media.se
Schultzberg-Axelsson Media AB
Sjögatan 23, 852 34 Sundsvall

www.ringen.nu

1 Johan åttafaldigade omsättningen
1 Stephanie bytte betongen mot lantlivet

LÄNGTAR EFTER SNÖ
Så förbereder vi oss för det

vita guldet

Läs mer om
MR Sverige
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