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OM ELLE
ELLE er verdens største og mestselgende
motemagasin med 45 internasjonale
utgaver, 33 millioner lesere globalt
og 100 millioner unike brukere per
måned på 55 digitale plattformer.
ELLE er verdens største
medianettverk for kvinner.

MAGASINET
Norske ELLE lanserte sin aller første utgave i april 1997,
og har i dag 117 000* lesere, med ti utgaver i året.
Med mote som utgangspunkt speiler vi samtiden, og guider
og inspirerer våre lesere gjennom trender, skjønnhet, livsstil,
kultur, interiør, mat, helse, og gode, grønne valg.
ELLE er nysgjerrig, positiv, inkluderende, modig, og full av iver
og engasjement. Vi verdsetter lidenskap, kreativitet,
og den gode historien.
ELLE har også blitt kåret til «årets magasin» to ganger,
senest i 2020.

* Source: Magasinundersøkelsen (MU) F&M MGI 19/2

ELLE.NO
På elle.no oppdateres våre lesere daglig på
det seneste innen mote, skjønnhet
og interiør – alltid med en personlig
touch fra redaksjonen selv.
Elle.no er både en forlengelse av det fysiske magasinet, men
også et selvstendig univers. Det er en levende kilde til inspirasjon,
enten du lurer på hvor du skal spise brunch denne helgen, hvilket
stjernetegn som er mest kompatibel med ditt, eller hvilken
farge på neglelakk som gjelder akkurat nå.
Ukentlig brukere: 198 827*
Kjønn: Kvinner (76%) og menn (24%)*
Alder: 25–34 (27%), 35–44 (15%), 45–54 (17%), 55–64 (19%)*

SOSIALE MEDIER
I tillegg til både et fysisk og et digitalt magasin, engasjerer
ELLE også sine lesere gjennom Facebook og Instagram.
Instagram: 70 500*
Facebook: 16 519*
Kjønn: Kvinner (92%).
Alder: 25–34 (33%), 35–44 (31%), 45–54 (20%)**
Norske følgere: 78%**

* Fra oktober 2021. Kilde: Google Analytics, Instagram and Facebook.
**Fra oktober 2021. Kilde: Instagram.

MÅLGRUPPE
ELLE-LESEREN
Våre lesere er all hovedsak kvinner
mellom 25 og 34 år. Hun er høyt
utdannet og har god inntekt.
Hun bor i urbane strøk, og elsker
å reise og utforske.
Hun deler våre kjerneverdier og store lidenskap
for mote, og gjennom ELLE oppdaterer hun
seg på sesongens trender, beste kjøp og
nyheter fra motebransjen.
I tillegg til mote favner hennes estetiske interesse
også interiør, og hun er alltid på jakt etter nye
produkter til baderomshylla eller sminkepungen.
Hun er sulten på livet, og på gode opplevelser
gjennom mat, reise og kultur. Hun ønsker å ta
godt vare på seg selv, og er opptatt
av helse og velvære.
Vi ser på våre lesere som en essensiell del
av vårt univers, og vår ambisjon er alltid
å inspirere dem i alt vi gjør.

BATISTE
Skjønnhet

ELLE CREATIVE LAB
Vil du være en del av ELLE-universet?
ELLE Creative Lab kan skreddersy og produsere innhold for
din merkevare eller ditt produkt. Vi tilbyr alt fra advertorial på print,
digitale native ads, film, foto, event og egne bilag.
Med deres mål og ønsker som utgangspunkt skaper vi engasjerende
innhold i ELLE-universets ånd som treffer og inspirerer våre lesere.

NATIVE AD
HØYER
Mote

https://www.instagram.com/reel/CQy75Kfn5E7/?utm_medium=copy_link
https://www.elle.no/sommerens-horoskop/

MENY
Mat

https://www.elle.no/mote-hoyer-jobbantrekk/

https://www.instagram.com/reel/CTrlHyJKkSe/?utm_medium=copy_link
https://www.elle.no/mat-ukesmeny-uke37/

RATECARD
ONLINE & SOSIALE MEDIER
ELLE kan presentere og dele nyheter om ditt produkt, lanseringer, verdier
og service på en skreddersydd måte som passer inn i ELLE-universet.
ELLE har imponerende rekkevidde og engasjerte følgere i alle kanaler.
ELLE-teamet lager innhold som appellerer til og er spesielt utformet for ELLE-leseren.
Prosjektledelse og produksjonskostnader er ikke inkludert i prisen
(pris på forespørsel).

DIGITALPAKKE:
FORMAT 								RATE
1 x Native ad på ELLE.no (400–600 ord)* 					

NOK 30 000

1 x Facebook: Delt native ad 						

NOK 2 500

2 x Instagram story med swipe up til native ad				

NOK 20 000

1 x Instagram post: Bilde på ELLEs Instagram					

NOK 20 000

1 x Nyhetsbrev / Delt native ad 						

NOK 7 500

Totalt									NOK 80 000
Pakkepris								NOK 72 000

SOSIALE MEDIER:
FORMAT 								RATE
Facebook share: Delt native ad (forutsetter kjøp av native ad)			

NOK 2 500

Facebook native post*							NOK 8 000
Facebook boost, small							NOK 8 000
Facebook boost, large							NOK 12 000
Instagram post: Bilde/video på ELLEs Instagram				

NOK 20 000

Instagram story: Story med swipe up link til kunde eller native ad 		

NOK 10 000

Videoinnhold: På ELLEs IGTV og på elle.no**				

NOK 5 000

*Produksjonskostnad for foto/video kommer i tillegg (pris på forespørsel).
**Produksjonskostnad kommer i tillegg.

RATECARD DISPLAY
Toppbanner på elle.no . Informasjon fra kunde må innholde følgende:
Kunde, navn på kampanje, start- og sluttdato, samt URL til landingsside.

PANORAMA 1
FORMAT: Desktop 980x600 og mobil 320x320

CPM 180

VISNINGER: 200 000

Kr 36 000

PANORAMA 2
FORMAT: Desktop 980 x 300 og mobil 300 x 250

CPM 165

IMPRESSIONS: 200 000

Kr 33 000

PANORAMA 3
FORMAT: Desktop 580 x 400 og mobil 320 x 320

CPM 150

IMPRESSIONS: 200 000

Kr 30 000

THE ELLE EDIT
ELLE-redaksjonens kuraterte utvalg ,«The ELLE edit», vil gi
oppmerksomhet rundt ditt produkt og sosial aksept for ditt brand,
og samtidig øke kjøpsvilligheten betydelig.

«DAGENS CRAVING» INKLUDERER:
Flere ganger i uken deler ELLE et kuratert utvalg av produkter som
vi kaller «Dagens craving». Det kan være alt fra å gå ut og danse
til en ny favorittrett til lansering av et helt nytt merke.

«ELLE EDIT» INKLUDERER:
Hver uke skriver ELLE om sesongens trender innen mote, skjønnhet,
helse, interiør og mat. I en «ELLE edit»-artikkel vil ELLE-redaksjonen
dele sine favorittprodukter fra ditt brand med leserne.
Kort artikkel på elle.no med maksimum 5–7 produkter
To Instagram stories med swipe-up
(en til artikkelen på elle.no og en til kundens nettside)

Pris på forespørsel, starter på 25 000 kr
Kort artikkel på elle.no med ett produkt
To Instagram stories med swipe-up
(en til artikkelen på elle.no og en til kundens nettside)

Pris på forespørsel, starter på 25 000 kr

ELLE LOVES
ELLE-redaksjonen velger ut 10 favorittprodukter fra din merkevare,
og hver produkt vil få en tag med ELLE LOVES.
ELLE LOVES kan brukes i nettbutikker, på eventer og i butikk
under hele kampanjeperioden.

«ELLE LOVES» INKLUDERER:
ELLE-redaksjonen velger ut 10 favorittprodukter
Grafisk produksjon av tag + projektledelse
Kampanjeperiode: 3 uker

Pris på forespørsel, starter på 25 000 kr

STEAMERY STOCKHOLM
Teknologi

JULEKALENDER
& PÅSKENØTTER
ELLEs julekalender skaper mye engasjement og er veldig populær.
Julekalenderen foregår på Instagram og er en unik mulighet for
din merkevare for å skape synlighet hos ELLEs lesere i en viktig
salgsperiode av året.

ELLES JULEKALENDER INKLUDERER:
1 x Instagram post: Bilde på ELLEs Instagram
2 x Instagram story
https://www.instagram.com/p/CIkfAOPnMA_/?utm_medium=copy_link

Hverdager
Søndager

25 000 kr
29 500 kr
TWENTYFOUR
Mote

ELLEs påskenøtter går alle dager i påskeuken. Påskenøttene
skaper mye engasjement i en periode de fleste har fri og
mye tid å bruke på sosiale medier.

ELLES PÅSKENØTTER INKLUDERER:
1 x Instagram post: Bilde på ELLEs Instagram
2 x Instagram story

Mandag – søndag

39 000 kr

https://www.instagram.com/p/CNE4dxLHURL/?utm_medium=copy_link

ELLE AMBASSADØR
Som eksklusiv partner av ELLE vil vi skreddersy
tilbud etter ønsket målsetting og gjennom
verdifull konseptutvikling skape økt etterspørsel
etter ditt produkt eller din tjeneste.
Hvordan kan et ambassadørskap i ELLE se ut?
Månedlig aktivitet i ELLEs SoMe-kanaler
Produksjon og styling levert av ELLE
Månedlige redaksjonelle og kommersielle saker på elle.no
ELLE hoster dine lanseringseventer
Faste «ELLE-favoritter» i din butikk eller nettbutikk
Eksklusiv partner på alle ELLE eventer
Advertorials i magasinet, eksklusive intervjuer
og produkt-bilag

ELLE EVENT
I 2022 får du som samarbeidspartner en unik mulighet til å
eksponere deg gjennom hele året på ELLE sine eventer.
Vi skreddersyr en løsning for din merkevare og du får en bred
eksponering i ELLE-universet både offline og online.
ELLE-eventer i 2022:
ELLE Fashion Brunch VÅR
ELLE Fashion Brunch HØST
ELLE Sommerfest
ELLE Galla
ELLE lanseringsevent
Er du interessert å høre mer om ambassadørskap og eventer kontakt:
Konseptutviklingssjef Kaja Brændengen
kaja@elle.no T: + 47 940 12 524
Head of marketing/Senior Partnership Advisor Johanna Tverfjell
johanna@elle.no T:+47 411 64 601

KONTAKT OSS
JOHANNA TVERFJELL
Salg- og markedssjef
johanna@elle.no
T: +47 41 16 46 01

KAJA BRÆNDEGEN
Konseptutviklingssjef
kaja@elle.no
T: +47 94 01 25 24

RAGNHILD VANGERUD
Kommersiell rådgiver
rv@hsmedia.no
T: +47 62 94 69 71
Mobile: +47 99 01 44 23

KAROLINE GRAN KLUGE
Kommersiell rådgiver
kk@hsmedia.no
T: +47 62 94 69 08
Mobile: +47 40 07 31 25

BESØKSADRESSE: ELLE, Støperigata 2, Aker Brygge, 0250 Oslo, Norway

