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Widerøe er Norges eldste flyselskap. Med oss reiser over
3 millioner mennesker, både i forbindelse med jobb og fritid. De
som skal hjem til familie og de som skal ut og oppleve verden. De
som skal til eller fra det militære og offshore. De som må på sykehus
ISFISKE
for medisinsk hjelp, og de som er blitt friske og
er på vei hjem igjen.
Om bord i Widerøes fly finnes tid til å lese

HVALSAFARI
TOPPTURER
ditt
budskap.
JAKTEN PÅ NORDLYSET

Widerøe er også et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig
engasjement for å knytte steder og folk sammen, og strekker oss for
TANG: VERDENS BESTE RÅVARE
folks mulighet til å skape og bo hvor de vil.

GOURMET-MAT

Dette har vi trodd på og kjempet for i overFRA
85 år.LOFOTEN
Men selv om vi er
tradisjonen tro, er vi ikke fremmed for fornøyelse. I år relanserer vi
vårt ombord-magasin med nytt navn - Skyfritt, i samarbeid med
Egmont Publishing. Egmont er et forlagshus med lang tradisjon for
god historiefortelling basert på solid innsikt om målgruppene.
Det er et spennende samarbeid vi tror du som annonsør blir godt

fornøyd med. Med Skyfritt håper vi på å gi deg som annonsør og
alle våre reisende et inspirerende, avslappende og reflekterende
magasin med godt innhold.
Her blir det stort og smått om dét som skjer i vårt langstrakte land,
møter med lokale ildsjeler og entrepenører. I tillegg inviterer vi
de reisende inn i Widerøes verden, hvor du møter ansatte både i
lufta og på bakken, samt historier om hvordan Widerøe som flyselskap tar samfunnsansvar, og vil være med på å gjøre verden til et litt
bedre sted å være.
Vi har lagt opp til temautgaver av Skyfritt. Hvert nummer får ett
hovedfokus sett fra ulike innfallsvinkler. Det kan være miljø og
innovasjon, aktivitetsferier
i Norge for alle aldre, fokus på norsk
TITTEL
mat og drikke eller jakt og fiske. Dette håper vi vil inspirere deg som
SISTE
OM
annonsør, og
atNYTT
du finner
temaer som passer deg og din bedrift.

SWINGING

00

LONDON
Vi tror at Skyfritt
vil bli en underholdende reisepartner hvor du
som annonsør når ditt publikum på en god måte.

grønnere liv2020
Temautgaver
SLIK LEVER DU ET

TITTEL

02/2020: Vinterturisme.		

Materiellfrist: 03.januar.

08/2020: Innovasjon og miljø.

Materiellfrist 26. juni.

03/2020: Aktive ferier i Norge

Materiellfrist: 4. februar.

09/2020: Jakt og fiske.		

Materiellfrist 3. august.

04/2020: Det norske matbordet.

Materiellfrist: 2. mars.

10/2020: Legg høstferien til Norge.

Materiellfrist 1. september.

05/2020: Ta sommerferien i Norge.

Materiellfrist: 26.mars.

11/2020: Snart er det jul		

Materiellfrist. 28. september

06/2020: Festivalsommeren i Norge.

Materiellfrist 4. mai.

12/01/21: Dette er trendene for 2021. Materiellfrist: 2.november.

07/2020: Norske design og arkitektur Materiellfrist 2. juni.

Priser og formater

Helside: Kr 33 600.
Dobbelutgave: Kr 41 900.

Dobbelside: Kr 60 200.
Dobbelutgave: Kr 75 150.

Halvside høyde: Kr 19 400.
Dobbelutgave: Kr 24 400.

Halvside bredde: Kr 19 400.
Dobbelutgave: Kr 24 400.

Kvartside: Kr 10 800.
Dobbelutgave: Kr 13 500.

Utfallende: 208x278,
legg til 4 mm på alle
sidene og hold tekster
og viktige detaljer
12 mm innenfor det.

Utfallende: 416x278,
legg til 4 mm på alle
sidene og hold tekster
og viktige detaljer
12 mm innenfor det.

Utfallende: 103x278,
legg til 4 mm på alle
sidene og hold tekster
og viktige detaljer
12 mm innenfor det.

Utfallende: 208x138,
legg til 4 mm på alle
sidene og hold tekster
og viktige detaljer
12 mm innenfor det.

Satsmål: 94x129 mm.

Satsmål: 192x260 mm.

Satsmål: 398x260 mm.

Satsmål: 94x260 mm.

Satsmål: 192x129 mm.

Spesialplasseringer

Bilag
Ta gjerne direkte kontakt med Skyfritts selgere når du
ønsker å drøfte nye ideer for din bedrifts kommunikasjon.

Første oppslag side 2-3: Kr 68 000.
Dobbeltutgave: Kr 82 665.
Andre oppslag, side 4-5:. Kr 66 000.
Dobbeltutgave: Kr 80 600.

Annonsebilag limfrest i magasinet

3 omslag: Kr 36 400.
Dobbeltutgave: Kr 45 550.

Fang leserens interesse med et limfrest bilag. Velg mellom
4, 8, 12 eller 16 sider.

Bakside: Kr 42 300.
Dobbeltutgave: Kr 55 110.

Det presiseres at utgiver forbeholder seg retten til å fastslå at innholdet i bilaget stemmer overens med Skyfritts
annonsebestemmelser. Bilaget skal tydelig merkes som
annonsebilag og godkjennes av redaktøren før det går i
trykk.

OPPLAG:

Enkeltutgave: 18 250 eks.
Dobbeltutgave: 26 500 eks.

SJEFREDAKTØR:
Knut Christian Moeng
kc@sempro.no

Bilaget skal leveres som enkeltsider. Èn pdf per. side, med
sidetall i filnavnet.
Bilag på 16 sider skal kuttes. Formatet er B: 200 x H: 270 +
5 mm utfall. Alle farger skal være i CMYK. Bilder bør ha en
dpi på 300.

Annonsemateriell
Annonsene sendes som høyoppløst pdf med skjæremerker til materiell@hsmedia.no. Bildene bør ha minst 300
dpi og alle farger skal være i CMYK.

Avbestillingsfrist
UTGIVER:
EGMONT PUBLISHING
Nydalsveien 12
0484 Oslo

Annonsesalg
Siri Danielsen
Tlf. 951 75 025
E-post: sd@hsmedia.no

Dersom det er ønske om å avbestille innrykk av annonser
må dette gjøres 6 uker før utgivelsesdato.

Byråprovisjon
5 % byråprovisjon gis etter avtale til faste reklame- og
mediebyråer.

