SEK 99

Världen 2020
Framtidsspaning från The Economist
Med Sverige-sektion från DI
Världen 2019

The World in's exclusive licensee in Sweden.

Med exklusiv licens: InPress
Sverigesektion från:

Leonardo da Vinci tillbak
a efter 500 år
Steven Pinker Framtiden
är ljus
Jeremy Corbyn En ny
väg för vänstern
Christine Lagarde Mångf
ald gynnar alla
Angelina Jolie Svaret på
flyktingfrågan
Johan Rockström Ett ödesår
för klimatet

Hur blir 2020?

SEK 99

The Economist framtidsspanar
Med exklusiv licens: InPress
Sverigesektion från:

Leonardo da Vinci tillbaka efter 500 år
Steven Pinker Framtiden är ljus
Jeremy Corbyn En ny väg för vänstern

The World in är The Economists årliga framtidsspaning för händelser och trender som kommer
att forma året som ligger framför.
• Prognoser och trender
• Bransch- och landsanalyser
• Kända gästskribenter från hela världen
• 2,8 miljoner läsare i 90 länder
• Lästid: i snitt 5 timmar*
• Sverigesektion från Di:s redaktion

The World in's exclusive licensee in Sweden.

* Lästid för den globala editionen

Christine Lagarde Mångfald gynnar alla
Angelina Jolie Svaret på flyktingfrågan
Johan Rockström Ett ödesår för klimatet

Tidigare krönikörer
”Framsteg är frukten av mänsklig uppfinningsrikedom
som används för att lösa problem. Och lösningar skapar
nya problem som måste lösas.”
Steven Pinker, professor vid Harvard
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Innehåll Världen 2019 Di Dimension

”Hög kvalitet rakt igenom”

Snart höjer Riksbanken, med chefen Stefan
Ingves, styrräntan för första gången sedan 2011.
Di:s experter reder ut vad det innebär.
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Henrik Mitelman:
Stockholmsbörsen står pall
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Viktor Munkhammar:
Riskerna ökar – men Sverige mår bra

”Härligt att få The Economist på svenska”

Miriam
Olsson-Jeffery:
Reﬂektionernas
år i sociala medier
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Många avgörande
beslut måste fattas
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Fem aktier att hålla koll på

På agendan i Sverige 2019

”Initierad och tung information om internationella frågor”

En ovanligt grumlig kristallkula
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älkommen till den sjätte specialutgåvan av Di Dimension, en världsomspännande prognos för det
kommande året, där The Economistt står
enför det internationella materialet och Di Dimenna.
sion för de Sverigerelaterade förutsägelserna.
Nog för att vi har lärt oss att det är svårt att
den
sia om framtiden, men i arbetet med Världen
tats
2019 måste man ändå säga att det har pustats
och stånkats lite extra. Hur bittert blir Storar
britanniens uppbrott från EU? Väntar
en brutal upptrappning av handelskrigett
m
mellan USA och Kina? Vad ska man tro om
m
Italiens statsfinanser? Vad händer om
Federal Reserve höjer räntan för mycket??
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2019 blir inget superår, men i skuggan av orosmolnen blir
tillväxten hygglig, spår Viktor Munkhammar. Och börsen
hämtar sig efter höstens frossa, tror Henrik Mitelman.
Däremot är 2019 ett ödesår för klimatarbetet, och upptakten till det kanske viktigaste årtiondet i mänsklighetens
historia,, konstaterar
ko
o
gästkrönikören Johan Rockström.
På den
n svenska agendan står ett ”återinförande”
av ränt
t
räntan
– Riksbanken väntas höja för första
n på åtta år. Val till EU-parlamentet hålls den
gången
26 maj, och alliansen – om den finns kvar då – firar
15-årsju
u
15-årsjubileum
den 31 augusti.
Apropå politik. Att under rådande
förutsättningar säga något vettigt om
inrikespolitiken det kommande året –
där gick gränsen för vad vår kristallkula
mäktar med.
Förhoppningsvis har läget klarnat till
nästa år.

Frågorna är många, och de grumlar
kristallkulan. Di:s experter har ändå
unklandat i prognoser för börsen och konjunkturen som skulle kunna sammanfattas med
orden: läget är bättre än det ser ut.

Världen 2019 Di Dimension

Di Dimension är en sektion
av Dagens industri.

HENRIETTA WESTMAN, redaktör
PETER FELLMAN, chefredaktör Dagens industri

Redaktör:

Kontakt:

Henrietta Westman.

Dagens industri, Box 34110
100 26 Stockholm.
Telefon: 08-573 650 00.
E-post: fornamn.efternamn@di.se

I redaktionen:
Ansvarig utgivare:
Peter Fellman.

46

Roger Larsson, Anna Byström,
Mats Jerndahl, Lotta Ekström.

Världen 2020 – till Di:s läsare
ANNONSPRISER
Uppslag:
Helsida:
Halvsida:
Kvartssida:
Advertorial:
FORMAT
Uppslag:
Helsida:
Halvsida liggande:
Kvartssida:

293 800 :- (ex. moms)
149 900 :- (ex. moms)
101 900 :- (ex. moms)
59 400 :- (ex. moms)
tillägg 14 900 kr (ex.moms)

406x267 mm (+5 mm utfall)
203x267 mm (+5 mm utfall, satsyta 179x240mm)
203x130 mm (+5 mm utfall)
88x118 mm (ej utfall, placeras på satsytan)

MATERIAL
Grafisk annons: Består av ert eget material, levereras färdigt för tryck
(Coated Fogra39, 300dpi, 300% max färgmängd).
KORTA FAKTA
Utgivning: 11 december 2019
Format: Magasin
Materialdag: 19 november 2019
Digitalt material skickas till material@inpress.com
Distribution: Dagens Industri

The World in's exclusive licensee in Sweden.

Dagens industri är Nordens största affärstidning med
320 000 läsare * Enligt Orvesto Konsument 2016:2.
www.di.se

InPress är ett nordiskt tidningsföretag som sedan 1984
har gjort tidningar med uppdragsgivare från näringsliv,
universitet och offentlig sektor i hela Norden. Sedan 2006
samarbetar InPress med The Economist och Economist Events.
www.inpress.com

Perfekt
tidpunkt
att nå ut till
beslutsfattare inför det
kommande året.

