Nå ingenjörerna som driver
Sverige framåt
Ny Teknik är Sveriges största teknik- och it-tidning.
Vi ligger i framkant när det gäller bevakning av
expansiva branscher, nya entreprenörsföretag och
produkter, samt berättar hur ny teknik används inom
industrin.

Våra läsare
Målgruppsräckvidd: 232 000 läsare.
Snittåldern är 45 år.
Köpstarka – de tjänar i snitt 495 400 kr/år.
77% har en högskoleutbildning.
36% är civilingenjörer.
Eget resultatansvar - 38%
Chefsbefattning eller personalansvar - 25%
77% är män och 23% är kvinnor.
De är ultra/strong influencers när det gäller val av:
tjänster och produkter inom data/it, mobiltelefoni, bilar
samt bank och värdepapper

Hos oss når du en unik målgrupp av engagerade ingenjörer,
ITspecialister, chefer och tekniker som dagligen driver Sverige
framåt med sitt tekniska kunnande, sin passion och sitt
entreprenörskap. De flesta arbetar i expansiva branscher som IT,
telekom, energi, tillverkande industri, konsulting och bioteknik. På
fritiden har de lika stort engagemang i teknikutveckling som på sin
arbetsplats. De investerar gärna i värdepapper, nya produkter inom
data och it och elektronik till hemmet. Tekniken tar de också med
sig ut på golf- och tennisbanan för att förbättra sitt spel.

Våra läsares intressen
Teknikutveckling
Energifrågor
Data/IT
Miljö/Hållbarhet
Sport och fritid(cykel, tennis, båtar, golf, jakt och fiske)

De tar beslut om teknikinvestering
Stort eller avgörande beslutsinflytande
67%
50%
Data, programvara
21%
12%

Kontakta oss redan idag!
Med oss kan ditt varumärke bygga en långsiktig relation med våra
aktiva läsare alla veckans dagar, oavsett om det är i vårt prisbelönta
magasin, på våra digitala plattformar eller uppskattade events.

Data, hårdvara
20%
13%
Tele/datakommunikation
21%
14%

Ny Teknik

Konsulttjänster, data
14%
8%

Yrkesverksamma

Industriprodukter
21%
10%
Peter Svensson
Tel: 08-796 64 08
peter.svensson@almatalent.se

Per Törner
Tel: 08-796 64 58
per. torner@almatalent.se

Konsulttjänster, teknik
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Nå ingenjörerna i
Sverige digitalt
Nyteknik.se är Sveriges ledande nyhetssajt inom
teknik och it. Vi publicerar dagliga snabba
tekniknyheter från hela världen som kompletteras
med ett utförligt arkiv med tidningens alla reportage.
Våra läsare är kunniga, initierade chefer och specialister som
dagligen uppdaterar sig på det senaste inom branschen. På fritiden
fortsätter intresset inom teknik och de investerar gärna i ny datoroch mobilutrustning, mobilappar, dataprogram samt annan teknik
till hemmet.

Vår trafik
Nyteknik.se: 107 126 unika besökare
Webb:
176 107 besök
455 741 sidvisningar
Mobil: 77 789 unika besökare
109 976 besök
188 619 sidvisningar
Källa: V.36, 2016, KIA-index. För dagsaktuella trafiksiffror besök KIA-index.

Våra digitala läsare
89% är män, 11% är kvinnor.
57% har en chefsbefattning, och/eller eget resultat- och
personalansvar mot 42% som är snittet bland yrkesverksamma.

De arbetar främst inom:
Data/IT
Tillverkningsindustrin
Energi-, värme- och vattenförsörjning
Forskning och utveckling
Uppdragsverksamhet
Telekom
Media och kommunikation

Bostadsort

Kontakta oss redan idag!
Med oss kan ditt varumärke bygga en långsiktig relation med våra
aktiva läsare alla veckans dagar, oavsett om det är i vårt prisbelönta
magasin, på våra digitala plattformar eller uppskattade events.

Procent

Stockholmslän
Västra Götalandslän
Östergötlandslän
Skånelän
Jönköpingslän

25%
19%
10%
7%
5%

Åldersfördelning
21-28år

29-38år

Peter Svensson
Tel: 08-796 64 08
peter.svensson@almatalent.se

Per Törner
Tel: 08-796 64 58
per. torner@almatalent.se

10%

12%

39-48år

49-58år

24%

22%

59-65år

32%

Källa: Orvesto näringsliv internet 2015
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