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OSLAGBART ERBJUDANDE
Unik helhetslösning för er kommun

Väx tillsammans med Lokalguiden. Med oss får ni marknadens bredaste 
exponering mot företag som letar efter nya platser att etablera sig på. 
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Kampanjpris:  
5 900 kr/mån i 36 månader. Devisen först till kvarn gäller. 



1

Presentationssystem
Under 2016 välkomnade vi 38 nya kommuner till Lo-
kalguidens presentationssystem och vi har idag ett aktivt 
samarbete med över 150 kommuner som använder våra 
tjänster. 

Lokalguidens presentationssystem är uppdaterades 
2016 och är helt responsivt för att på så vis fungera till 
tillgängliga plattformar. Med vår kommunlösning kan ni 
snabbt och smidigt integrera lokalsök på er kommuns 
hemsida med möjligheten att visa objekten på en karta 
eller i en listvy. Sökfunktionen är helt kostnadsfri och 
systemet kräver ingen extra utvecklingstid, utan läggs till 
i en iframe på lämplig plats på kommunens hemsida. 

Lokalguiden strävar efter att ha en personlig kontakt 
med kommunens fastighetsägare och vårt fokus är alltid 
att hålla er hemsida uppdaterad med era senaste objekt. 
Genom att er kommun kan presentera alla tillgängliga 
lokaler, så ökar ni också chanserna att fler företag kom-
mer etablera sig just hos er. När det jobbet är gjort – då 
är vi på Lokalguiden nöjda.

Kampanjerbjudande: Få lokalguiden presentationssystem för 3 200kr/mån. 
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Annonser i Rikstidningen
Lokalguiden är en gratistidning som går ut till företag 
som står inför någon form av förändring och på grund 
av detta behöver se över sitt lokalbehov. Det kan vara 
företag som expanderar eller företag som söker lokaler 
på ny ort. 

Vi har även ett register på c:a 70 000 företag som får 
vår tidning när det är 9 månader ifrån att deras nuva-
rande hyreskontrakt löper ut. På så vis får er annons de 
bästa förutsättningarna för att attrahera nyetableringar 
till just er kommun. 

Tidningens målgrupp är bred och inte sällan är det 
just beslutsfattare som läser den. Rikstidningen skickar 
ut 50 800 exemplar där alla aktiebolag med fler än 5 an-
ställda får tidningen. På så vi kommer ni inte bara nå ut 
väldigt brett utan också till helt rätt målgrupp.

Kampanjerbjudande: Ni kan nå ut till rätt företag som vill etablera sig på ny ort till en kostnad av 9 900kr/nummer. Välja mellan 6 st ¼ 

sidor; 3 st ½ sidor; 1 st helsida och 2 st ½.  
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1

Bannerannonser
Mer än 120 000 användare i månaden besöker lokalgui-
den.se i jakt på nya kommuner att etablera sig i. Ni kan 
nu visa upp just ert budskap på vår Panoramabanner 
under 12 månader. 

Ni kan även välja specifika kommuner där ni vill synas 
för att på så vis nå ut till exakt rätt målgrupp för er kom-
mun. I vårt system kan ni kan följa statistik för er an-
nonsering med antal exponeringar och hur många som 
klickar sig vidare på er annons.

Kampanjerbjudande: Ni får vår Panoramabanner till en kostnad av 2 800kr/mån. 
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Kommun och Etableringskollen
Ni får här ett helsidesreportage i Kommun och Etable-
ringskollen. I reportaget tar upp och beskriver varför 
företag skall välja just er kommun för att etablera sig i. 

Under hela 2017 kommer era kontaktuppgifter till-
sammans med kommunvapnet och kommunens place-
ring finnas presenterade i alla 6 nummer.

Kampanjerbjudande: Va med i kommun och etablerings kollen för 9 900kr/år. 
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Lokalguiden.se
Som ny partner till Lokalguiden så kommer alla lokaler i 
er kommun även att visas upp på lokalguiden.se – en av 
Sveriges ledande webbsidor för lediga lokaler. Lokalgui-
den är även den aktör som växer snabbast i branschen 
och med 60% fler besökare på webbsidan jämfört med 
2015 så är detta en gynnsam investering. 

Över 120 000 unika besökare använder idag lokalgui-
den.se och tar del av de över 84 000 lediga objekt runt 
om i Sverige som finns presenterade på vår sida. Alla 
lokaler som tillhör er kommun kommer automatiskt läg-
gas upp på kommunens hemsida. 

Vi levererar c:a 32 000 intresseanmälningar per må-
nad och jobbar kontinuerligt med uppföljningen av just 
dessa. 

Kampanjerbjudande: Kommunens lediga lokaler och mark kan även synas på lokalguiden.se för en extra kostnad på 2  900kr/mån. 
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Lokalguiden app
Få tillgång till tusentals lediga lokaler med Lokalgui-
dens nylanserade app. På kort tid har över 2 000 ned-
laddningar gjorts vilket resulterat i fler än 100 intres-
seanmälningar per månad.

Kampanjerbjudande: Kommunens lediga lokaler och mark kan även synas i appen för en kostnad på 1 900kr/mån. 
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Prospects
Våra kunderna letar efter och behöver just det som er 
kommun kan erbjuda. 

Lokalguiden har idag över 32 000 intresseanmälning-
ar per månad. Vi kontaktar alla som är inne och och letar 
efter lokal på lokalguiden.se. Genom denna kontakt tar 
vi specifika önskemål för att på ett tydligare sätt förstå 
kundens behov och önskemål. 

Så fort vi får ett företag som letar efter en specifik 
kommun eller en specifik lokal så kommer vi matcha 
dem med våra kommuner. Har ni det företaget letar 
efter så får ni uppgifterna till just denna kund. Detta 
kommer göra att ni fyller era lokaler och på så vis växer 
snabbt och smidigt i näringslivet. Idag skickar vi ut mer 
än 140 i prospects varje månad. 

Kampanjerbjudande: Ta del av dessa prospekt för en kostnad på 1 900kr/mån. 
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Fastighetsträffar
Lokalguiden är och har varit experter inom uthyrning 
av lokaler sedan 1985. Vi erbjuder även kommuner att 
ta del av vår expertis med något som vi kallar för fastig-
hetsträffar. 

Här samlar vi kommunens fastighetsägare och Lokal-
guiden går igenom bästa sättet att använda vårt system 
för att maximera sin uthyrning och går också igenom 
och ger ett flertal tips och trix för att en ledig lokal så 
snabbt som möjligt ska bli uthyrd. 

Kampanjerbjudande: Få en fastighetsträff för 7 500kr/år. 
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Personlig kontakt
Lokalguiden jobbar kontinuerligt med er kommun och 
med att fastighetsägarna skall få den hjälp de behöver. Vi 
har kontinuerlig kontakt med fastighetsägarna och hjäl-
per de för att hela tiden presentera rätt och uppdaterade 
lokaler. 

Vi arbetar även med att maximera tillgängliga objekt 
på er kommuns hemsida. Ju större utbud er kommun 
kan visa upp för företag – desto större chans att företagen 
landar i just er kommun.

Kampanjerbjudande: Få denna personliga kontakt för 1 000kr/mån. 
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Träffa lokalsökande och från hela Sverige som letar efter 
en ny kommun att etablera sig i.

På Nylokal samlas lokalsökande, representanter från 
kommuner samt lokaluthyrare från hela Sverige. Lokal-
sökande går helt kostnadsfritt och träffar ett stort antal 
kommuner och fastighetsägare med tillgång till lediga 
lokaler, lyssnar på föreläsningar om projekt som är på 
gång i regionen och får hjälp med genomgång av varför 
just er kommun är rätt för dem.

Kampanjerbjudande: Få en Medium monter på Nylokal för 29 900kr/mässa. 

Nylokal


