
ringen
Sveriges MASKINRINGARS MEDLEMSTIDNING

Bilagan kommer häftad i mittuppslaget i  
medlems tidningen Ringen. Tidningens  
upplaga är 5 000 ex, och når alla medlemmar  
i landets samtliga lokala maskinringar.

TILLSAMMANS MED ER  
ARBETAR VI HELA VÄGEN  
FRÅN IDÉ TILL UTSKICK.  
OCH ALLT INGÅR! 
Ni får ett fast pris. Där ingår allt från  
formgivning (utifrån era texter och bilder)  
till tryck och distribution. Detta är ett  
mycket enklare och billigare alternativ  
än att producera själv. 

Hitta din tjänst...

Erbjudande från MR Västernorrland

Mittia Gårdsbruk 

Ljusdal 26-27 augusti 2016
Besök oss på

DIMENSION MÖNSTER KAMPANJPRIS

380/70R24 MS951R 2 900 kr

420/70R28 MS951R 3 800 kr

340/85R24 MS951R 2 500 kr

380/85R24 MS951R 2 800 kr

420/85R34 MS951R 4 800 kr

Åva, moms samt service tillkommer. Erbjudandet gäller mellan 2016-09-15 och 

2016-11-30. Kan ej kombineras med andra avtal, erbjudanden eller rabatter. 

MS951R
NYHET!

85 profil och 70 profil finns på lager. 

65 profil kommer hösten 2016.

www.vianor.se
Ett nummer till alla verkstäder
0771-16 33 33

FINANSIERING AV SKOGSMASKINER 
EN INVESTERING FÖR DITT FÖRETAG

Vimek 630 Minimaster 
Leasing från 3.998:- per månad
(avser leasing 72 månader och 10% restvärde)

fr. 319 900:-

VILLKOR
n Leasing från 36 - 72 mån och 10% restvärde

KONTAKT
Vimek │ 0933-135 15 │ www.vimek.se

SG Finans │ 08-470 95 00 │ www.sgfinans.se

Nu kan SG Finans tillsammans med Cranab Group erbjuda dig  
som kund att finansiera din Vimek skogsmaskin.

0771-16 33 33Ett nummer till alla verkstäder
Vianorjouren 24/7:
0771-217 217
www.vianor.se

NOKIAN HAKKAPELIITTA TRI

NOKIAN HAKKAPELIITTA LOADER

Första vinterdäcket för traktorer, Nokian Hakkapeliitta TRI, ger dig allt grepp du behöver. En helt ny gummiblandning och ett nytt mönster är utvecklade med ett enda syfte: att ge dig det grepp, den kontroll och den effektivitet som du behöver på krävande vinterentreprenadarbeten.
> Utvecklat för vinterförhållanden.> Körkomfort i klass för sig.

Flygplatser, hamnar, fabriker, avställningsplatser... Ställen som aldrig sover. Dag 
som natt, sommar som vinter, hjullastare flyttar material och snö hela tiden. 
Nokian Hakkapeliitta Loader ger dig en helt annan nivå av dragförmåga på snö 
och is - samt hållbarhet året runt. Med Nokian Hakkapeliitta Loader saktar 
inget väder ner dig. 
> Jämfört med sin föregångare betydligt bättre slitstyrka och kraftigare  
    stomme.
> Passar även för körning på sommaren, på asfalt och på mjuka underlag.
> Kan dubbas.

Det bekväma sättet att ta hand om dina fordon.

Kontakta din närmaste  Vianor-verkstad för  aktuella kampanjer!

Nytt förbättrat avtal för alla Maskinringens medlemmar!

SKAPA BÄTTRE AFFÄRER MED 
EN EGEN ANNONSBILAGA 

2023
nR 1

2022

Ledaren: 2021 blev ett bra år för MR Samarbete stärker Dalaföretagare Gotlänningen som älskar friheten 

DE GER MR ÖST  EN STARK RÖST

Ledaren: 2021 blev ett bra år för MR!

MITTUPPSLAGET
MITTUPPSLAGET Massor av mässor 2022: 

 Massor av mässor 2022: GGuide för MR:s medlemmar
uide för MR:s medlemmar

nR 2
2022

Fixar tusentals ton torkad spannmålTuff balansakt i VästmanlandLockar koreaner till Jämtland

SÅ STÖTTAR  MR I KRISENHöga bränslepriser pressar landets MR-medlemmar

nR 3
2022

Ryckte ut när brunnarna sinadeSamarbete lyfter MR SörmlandJagar utförare inför vintern

VÄSSAR LAGETTidigare hockeyproffset Richard Hallgren leder MR Värmland

Affärsarenan för det klimatsmarta lantbruket
KÖP

BILJETTelmia.se/lantbruk



VAD FÅR DU OCH VAD KOSTAR DET? 
Du får en egen annonsbilaga i Ringens medlemstidning, häftad i  
tidningens mittuppslag. Vi puffar för bilagan på framsidan av tidningen.  
Endast en annonsbilaga per nummer. 

I vårt pris ingår produktion och distribution till samtliga medlemmar  
i MR Sverige, samt extra upplaga till alla regionkontor i hela landet. 

Detta är ett mer fördelaktigt sätt att sprida information och reklam  
som dessutom är billigare än att skicka egna utskick med porto. 

Välj mellan två olika format, samt 4 eller 8 sidor.

4 sidor 148x210 mm (A5) 22 900 kr  pris per ex: 4,58 kr 

8 sidor 148x210 mm (A5)  27 900 kr  pris per ex: 5,58 kr

4 sidor 170x240 mm  28 900 kr  pris per ex: 5,78 kr 

8 sidor 170x240 mm  33 900 kr  pris per ex: 6,78 kr

INTRESSERAD? 
Kontakta oss om du har frågor och 
funderingar, eller om du vill skynda dig 
att boka in din annonsbilaga i någon av 
Ringens utgivningar.  

Mediainvest 
060-57 21 50, annons@ringen.nu

PRISLISTA BILAGA

DIN STÖRSTA BESPARING ÄR NU STÖRRE 
5 000 utskick med brev (max 50 g) kostar 65 000 kr. Och då har vi inte  
ens räknat med kostnaden för produktionen (formgivning, tryck,  
papper och kuvert), samt hantering av adresser.  

En annonsbilaga med Ringen kostar alltså mycket mindre än halva priset  
jämfört med egna utskick till lika många läsare. 

Nummer  Manusstopp  Utgivning  

Nr 1  2023 21/2 16/3

Nr 2  2023 18/4 11/5

Nr 3  2023 5/9 28/9

Nr 4  2023 7/11 15/12

UTGIVNINGSPLAN

Bilageformat: 148x210 mm, alt 170x240 mm. 
Bilder: Ev bilder skickas digitalt i högupplöst RGB.
Annonsoriginal: pdf, 300 dpi, + utfall 3 mm. 
ICC-profil: Fogra39. 

Postutdelas till MRs medlemmar  
i Sverige och på Åland.
Total upplaga 5 000 ex per nummer.

DISTRIBUTION
TEKNISKA FAKTA


