


«Vi skal formidle og 
underholde, samt inspirere til 
bærekraftig og fornuftig bruk 

av naturen!»

Norges eneste rendyrkede TV-kanal for
jegere, fiskere og andre frilufts-interesserte!

Naturkanal1 består av dedikerte naturelskere og med 
oss på laget har vi solide medspillere med samme 
lidenskap.

Gjennom årene har hovedprodusenten, TMM 
Produksjon, produsert bl.a. Eventyrlig Oppussing for 
TV3, Villmarksbarna for NRK og en lang rekke andre 
naturprogram for NRK, TV2 og andre kanaler i inn- og 
utland.

Innholdet skal speile vår profil, og er i størst mulig 
grad produsert i Norge og våre naboland. I tillegg 
kjøper internasjonale programserier som passer inn i 
denne profilen.

I samarbeid med:



Oppstart: 1. november 2021
Distribusjon: Altibox

Telenor T-WE 
Allente
Telia
Totalt 3.567.000 personer.

Seertall: 196.000 ukentlige seere (snitt periode: Uke 48 2022 til 02 2023)

Streamingtjeneste: Ca. 1300 abonnenter.



SEERINNSIKT
Jegere, fiskere og frilufts-interesserte er   
en kjøpesterk kundegruppe som er 
opptatt av kvalitet og bruker mer enn 
gjennomsnittet på utstyr. 

90 % 
seere er menn

80 % 
glade i 

matlaging

* Naturkanal1 - Kantar 08.2022

37 % 
seere 40-49 år

27 % 
seere 30-39 år

59 % 
bor i enebolig 50 % 

har hytte

49 % 
har 4-hjuls-

trekker

34 % 
har hund

53 % 
interessert 

i foto

* Jakt&Fiske, MGI 21/2 18 år+, 



1 REKLAMEPLASS EGEN FILM
Egen reklamefilm vises mellom 
program i vår lineære sending.

KOMMERSIELLE MULIGHETER

REKLAMEFILM (30 SEK.)

PRIS: CPT 200
2. Halvår 2022: kr. 39.200/uke
*Konkrete pristilbud utformes etter avtalens totale omfang

Pris basert på gjennomsnittlig seertall i 
perioden uke 48 2022 til 02 2023:
196.000 ukentlige seere.



2 PROGRAM-ANNONSØR
"Programmet presenteres av”
Vignett m/egen logo.

KOMMERSIELLE MULIGHETER

PROGRAM-ANNONSØR (5 SEK.)

PRIS: 5.000 / program.
Pakketilbud for ulike programkonsepter.
*Konkrete pristilbud utformes etter avtalens totale omfang

Logo med miljøbilde før og etter program. 
Inkl. I pris er utforming av annonse.



3 PRODUKTPLASSERING
Produkt vises i redaksjonellt innhold på 
TV og streaming. Aktiv bruk av SoMe. 
Uttak fra program.

KOMMERSIELLE MULIGHETER

PRODUKTPLASSERING

PRIS: Varierer fra konsept til konsept
Pakketilbud for ulike programkonsepter.
*Konkrete pristilbud utformes etter avtalens totale omfang

Egne produkter vises i bruk, i relevant sesong.
Ekstramateriell etter nærmere avtale.
→ som  synlighet på SoMe, tilgang promo, utdrag program, stillbilder, 
egne filmklipp, ekstra produktfokus i program eks. «how-to», 
deltakelse events mv.



OVERSENDELSE ANNONSEMATERIELL

REKLAMEFILM:
Format: XDCamHD 50 Mbit/sek. MXF, 50i. 1920x1080 -
Audio: Audio: 2 ch stereo mix, 48KHz, 24 bit sample. 
(andre format kan også mottas, ta kontakt for info).

Leveranse gjøres på: 
www.naturkanal1.no/programmottak

Frist: Senest 2 uker før første sending.

PROGRAM-ANNONSØR:
Materiell for utforming av annonse sendes til:
content@naturkanal1.no 

Frist: Senest 3 uker før første sending.



Kontakt:

Anita Lindberg
anita.lindberg@hsmedia.no
tlf. 97177068

Salg: Naturkanal1:
Mona Kalvatn
mona.kalvatn@hsmedia.no
tlf. 95119233

Skjalg Stordal
skjalg@naturkanal1.no
tlf. 91556317


