
Skog & Skogsentreprenad – kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till mer än 6 700 skogsentreprenörer!

Vi ger dig 
vägarna
– att nå
ägarna

Vi har vägen till
din målgrupp
Skog och Skogsentreprenad ger 
dig en unik väg direkt till din mål-
grupp. Vi har byggt ett register 
där alla SMF:s medlemmar och 
alla som äger skotare är med (vi 
har tagit bort de som äger som 
privatperson och inte har en 
registrerad firma).

Dessa har vi kompletterat med 
företag som har följande begrepp 
med i sitt företagsnamn eller i sin 
branschbeskrivning, i sin SNI-kod 
eller i verksamhetsbeskrivning, 
presentation eller liknande. 

Vi har utgått från följande sök-
ord: Skotare, Skogsentreprenad, 
Avverkning, Gallring, Skogsarbe-
ten, Skogsmaskin, Skogsservice, 
Skogstjänst, Skogstransport

Några av fördelarna 
med registret
• Den mest kompletta samman-
ställningen
• Du äger uppgifterna och kan 
använda dem obegränsat
• Tydlig och lättanvänd excelfil
• Möjlighet att göra egna urval 
och sorteringar
• Du kan komplettera filen med 
egna uppgifter
• Lätt att välja ut och ta fram 
e-postadresser

Skogsentreprenadfilen innehåller: 
Alla ägare av skotare
Alla medlemmar i SMF
Alla andra aktiva företag inom 
denna sektorn i Sverige som är 
likvärdiga medlemmarna i SMF –
alltså aktiva skogsentreprenörer
Antal företag: ca 6700 stycken

Detta är ett nytt och unikt informationspaket som levereras i form av excelfil. 

Skog & Skogsentreprenadregistret består av uppgifter till de mest intressanta 
och relevanta företagen inom denna sektor. Vi har gått igenom en stor mängd 
företag och gjort urvalet inom följande grupper:

Skogsentreprenad, Avverkning, Gallring, Skogsarbeten, Skogsmaskin, Skogs-
service, Skogstjänst, Skogstransport
 - dessutom finns alla medlemmar i SMF (Skogsmaskinsentreprenörernas fören-
ing) samt alla registrerade ägare av Skotare.

  

Innehållet i Skog & 
Skogsentreprenad 
De ingående fälten i excelfilen är 
följande: 
• Org.nr  
• Företagets namn 
• Adress  
• Postadress  
• Telefon eller mobil  
• Ev. e-post1 / e-post2   
• Hemsida  
• Kommun / Län  
• Omsättning  
• Antal anställda  
• Kontaktpers1 / Kontaktpers2
• Antal skotare
• Fabrikat/modell av skotare (1 st)

Obs – Innehållet i fälten ovan  
varierar beroende på tillgång till 
grunduppgifter

Dessutom fält med markering för: 
SMF, Skotare, Skogsentreprenad, 
Avverkning, Gallring, Skogsarbe-
ten, Skogsmaskin, Skogsservice, 
Skogstjänst, Skogstransport

Lantbruksfakta, Tel: 018-418 23 00, www.lantbruksfakta.se, info@lantbruksfakta.se



Priser

Priset för filen är 14,900 kr exkl. 
moms och den levereras i form 
av excelfil för fritt användande 
intern inom bolaget.

De ingående uppgifterna i excelfilen är följande: 
(Uppgifterna varierar beroende på tillgång i 
bakgrundsmaterialet)
Orgnr, Företagets namn, adress postadress, 
telefon eller mobil, epost, hemsida., Kommun, 
Län, omsättning, antal anställda, Kontaktper-
soner. 
Antal skotare och fabrikat/modell på en av 
dessa

Fält med markering för SMF, Skotare, 
Skogsentreprenad, Avverkning, Gallring, 
Skogsarbeten, Skogsmaskin, Skogsservice, 
Skogstjänst, Skogstransport

Skog & entreprenad-
filen

Skog & Skogsentreprenad excelfi-
len omfattar ca 6700 företag och 
innehåller följande:

Alla ägare av skotare
Alla medlemmar i SMF
Alla andra aktiva företag inom 
denna sektorn i Sverige som är 
likvärdiga medlemmarna i SMF –
alltså aktiva skogsentreprenörer

Antal företag: ca 6 700 stycken 

Kontakt och 
beställning

Kontakta oss för mer informa-
tion och / eller för beställning av 
exempelfil eller register.

Tel: 018-418 23 00
info@lantbruksfakta.se

Lantbruksfakta, 
Emil Eklöfs väg 11

741 92 Knivsta
Tel: 018-418 23 00

www.skogsagare.se
info@skogsagare.se

Skog & skogsentreprenad ingår i Skogsägare/Lantbruksfakta, som uteslutande arbetar med information kring det 
svenska skogs- och jordbruket.

Vi har uppgifter om alla ägare av skogs- och jordbruksfastigheter samt inriktning på deras verksamhet. Vi uppdaterar 
kontinuerligt samtliga ägarförändringar och nya ägare till skogsfastigheter. Vi har även uppgifter kring alla avverknings-
anmälningar och kan enkelt ta fram uppgifter på t.ex de som inlämnat avverkningsanmälan utan ombud.

Det finns möjlighet att köpa utdrag ur våra olika register, som då levereras via excelfil.

Kontakta oss för mer information kring möjligheterna att göra urval och köp av adressfiler.
Desssutom ger vi ut de tryckta länsvisa utgåvorna av ”Skogsägareförteckningen”. Läs mer på www.skogsagare.se

Skog & Skogsentreprenad – kontaktuppgifter

Priser

Stora filen (7 026 st) 
Förbeställningspris vid beställning 
senast den 15/11:: 14 900 kr 
Ordinarie pris är 19 900 kr. 

Lilla filen (3 145 st) 
Förbeställningspris vid beställning 
senast den 15/11: 9000 kr
Ordinarie pris är 12 900 kr. 

De ingående uppgifterna i excelfilen är följande: 
(Uppgifterna varierar beroende på tillgång i 
bakgrundsmaterialet)
Orgnr, Företagets namn, adress postadress, 
telefon eller mobil, epost, hemsida., Kommun, 
Län, omsättning, antal anställda, Kontaktper-
soner. Fält med markering för SMF, Skotare, 
Skogsentreprenad, Avverkning, Gallring, 
Skogsarbeten, Skogsmaskin, Skogsservice, 
Skogstjänst, Skogstransport.

Stora & lilla filen

Skog & Skogsentreprenad excelfi-
len kan beställas i två utföranden

Stora filen (7 026 st) innehåller: 
Alla ägare av skotare
Alla medlemmar i SMF
Alla andra aktiva företag inom 
denna sektorn i Sverige som är 
likvärdiga medlemmarna i SMF –
alltså aktiva skogsentreprenörer
Antal företag: 7026 stycken 

Lilla filen (3 145 st) innehåller:
Alla ägare av Skotare
Alla medlemmar i SMF
Antal företag: 3145 stycken

Kontakt och 
beställning

Kontakta oss för mer informa-
tion och / eller för beställning av 
exempelfil eller register.

Tel: 018-418 23 00
info@lantbruksfakta.se

Lantbruksfakta, 
Emil Eklöfs väg 11

741 92 Knivsta
Tel: 018-418 23 00

www.lantbruksfakta.se
info@lantbruksfakta.se

Skog & skogsentreprenad ingår i Skogsägare/Lantbruksfakta, som uteslutande arbetar med information kring det 
svenska skogs- och jordbruket.

Vi har uppgifter om alla ägare av skogs- och jordbruksfastigheter samt inriktning på deras verksamhet. Vi uppdaterar 
kontinuerligt samtliga ägarförändringar och nya ägare till skogsfastigheter. Vi har även uppgifter kring alla avverknings-
anmälningar och kan enkelt ta fram uppgifter på t.ex de som inlämnat avverkningsanmälan utan ombud.

Det finns möjlighet att köpa utdrag ur våra olika register, som då levereras via excelfil.

Kontakta oss för mer information kring möjligheterna att göra urval och köp av adressfiler.
Desssutom ger vi ut de tryckta länsvisa utgåvorna av ”Skogsägareförteckningen”. Läs mer på www.skogsagare.se

Vi ger dig vägarna – att nå ägarna!

Skog & Skogsentreprenad – kontaktuppgifter

Lantbruksfakta har adressen till din målgrupp!
Vi på Lantbruksfakta har marknadens bästa och mest kompletta adressregister inom 

jord- och skogsbrukssektorn I Sverige. Vi har kontaktuppgifter till över 200 000 företag 

och 160 000 ägare av jord- och skogsbruksarealer. Med unika sorteringskriterier gallrar 

våra professionella rådgivare tillsammans med dig ut just de adresser du behöver för 

att få maximal träffsäkerhet på ditt utskick.

ADRESSER
En framgångsrik kampanj startar med urval 
av rätt målgrupp för just dina produkter eller 
tjänster. Att nå rätt människor är viktigare än 
att nå många människor. Lantbruksfakta tar 
fram det du behöver – allt ifrån unika adress-
urval till färdiga kampanjer. Kontakta oss så tar 
vi kostnadsfritt och utan förpliktelser fram för-
slag på urval och antal för dig att ta ställning 
till.  Maila till info@lantbruksfakta.se

Välj bland över 200 000 företag...
Urval på företag inom jord- och skogsbruk 
kan bland annat göras utifrån följande kriterier: 
• Jordbruk • Mjölkproducent •  Skogsförvalt-
ning • Spannmålsodlare • Hästuppfödare  
• Växtodling

Välj bland 160 000 ägare
Urval på ägare av jord- och skogsbruksareal 
kan bland annat göras utifrån • Areal • Typ av 
mark • Kommun eller län • Inkomst • Erhållet 
EU-stöd

Anders 
Svensson
Bruksgården AB

Danmarksvägen 5
123 45 SMÅSTAD

DR-DIREKT
Har du en produkt eller tjänst du vill mark-
nadsföra men saknar material? Ingen fara! Vi 
kan hjälpa dig att skapa hela kampanjen och 
skicka ut den till fast, konkurrenskraftigt pris. 

Allt inkluderat
Utskicket inkluderar allt från layout, tryck och
papper till adressurval, porto och ringlistor.

Fånga upp kundens intresse
Glöm inte bort att följa upp utskicket för att 
skapa nya affärsmöjligheter. Med våra ringlis-
tor får du hjälp att omvandla kundens intresse 
till faktisk affär

Högt OBS-värde
Vi samarbetar med reklamproffs som hjälper 
dig skapa målgruppsanpassad DR som sticker 
ut och uppmärksammas.

Kontakta oss så får du kostads-
fritt antalsräkning och exempel 
på de målgrupper du kan nå!

E-POSTUTSKICK
Med överlägset lägsta kundkontaktskostnad
kan du nå fram till 65 000 mottagare inom
lantbrukssektorn och/eller 46 000 mottagare
med specfikt hästintresse!
Skillnaden mellan vårt erbjudande och 
traditionell Webbannonsering är att vi skickar 
erbjudandena till rätt målgrupp direkt i deras 
mailbox förutom publicering på hemsidan.

E-postbrev till intresserade
Reklam som handlar om något jag är intres-
serad av tas, tvärtemot den allmänna uppfatt-
ningen, emot med glädje.

1, 2, 3
Det är enkelt och billigt! 
1.  Du skickar in text och bild.
2.  Vi gör layoutförslag, lägger upp på hemsida 

och i nyhetsbrev.
3.  Du godkänner/korrigerar och efter ditt 

godkännande publiceras E-postbrevet.

HÖR AV DIG SÅ KÖR VI!
Vill du sälja mer till fler? Hör av dig så är du 
redan ett steg närmare!

info@lantbruksfakta.se

018-418 23 00
Läs mer här

www.lantbruksfakta.se

Lantbruksfakta har adressen till din målgrupp!
Vi på Lantbruksfakta har marknadens bästa och mest kompletta adressregister inom 

jord- och skogsbrukssektorn I Sverige. Vi har kontaktuppgifter till över 200 000 företag 
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