Utgivelser & frister 2021
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
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Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Best.frist
20.11.20
23.12.20
21.01.21
18.02.21
25.03.21
16.04.21
20.05.21
24.06.21
07.07.21
02.09.21
30.09.21
28.10.21

Materiellfrist
27.11.20
04.01.21
28.01.21
25.02.21
26.03.21
23.04.21
27.05.21
01.07.21
29.07.21
09.09.21
07.10.21
04.11.21

Utgivelse ca.
28.12.20
27.01.21
24.02.21
24.03.21
28.04.21
26.05.21
23.06.21
28.07.21
25.08.21
06.10.21
03.11.21
01.12.21

FAKTA

Priser - Formater - Utgivelser 2021

VI OVER 60 kommer ut med 12 utgaver i året
VI OVER 60 har 208.000 lesere Opp 8,5 prosent!
VI OVER 60 har 541.000 eksponeringer per side
VI OVER 60 har 67.000 eks. i kontrollert opplagstall
Kilde: Magasinundersøkelsen F&M MGI 21/1

Formater & priser 2021
Størrelse:
Helside
Oppslag
1/2 liggende
1/2 stående
Kvartside

Pris:
kr 38.100,kr 59.000,kr 23.900,kr 23.900,kr 15.300,-

Ikke utfallende Utfallende
177Í 255 mm 203 Í 277 mm
382Í 255 mm 406 Í 277 mm
177Í 124 mm
85Í 255 mm
85Í 124 mm

Spesielle plasseringer:
Side 2
kr 41.500,177Í 255 mm
Side 2+3
kr 62.000,382Í 255 mm
Bakside
kr 49.900,-		

203 Í 277 mm
406 Í 277 mm
203 Í 277 mm

Det er 6 % mediebyråprovisjon.

NB! Snakk med oss om mulighet for fast plassering av annonsen din!

Annonse på nyhetsmail
Segmentet godt voksne forbrukere er
det største, raskest voksende og mest
kjøpesterke segmentet noensinne.
Godt voksne har aldri vært så mange,
ressurssterke og aktive forbrukere
som de er i dag.

Vi sender to ukentlige nyhetsmail til ca. 44.000 av våre
lesere. Det er bare 1-2 eksklusive annonser per nyhetsbrev. Vi har en åpningsprosent på mellom 35 og 40 %.
Størrelse: 640 bredde x 250 høyde (piksler).
Format: Jpg-fil under 500 kb.
Pris: Kr 7.000,-

Andre annonseformater:
Advertorials
annonse

Advertorials er en annonseløsning med en
redaksjonell stil. Vi kan produsere den hos
oss i samarbeid med kunden. Advertorials
merkes med annonse og har en tydelig
avsender. Det vil maksimalt være to advertorials per utgave og eksklusivitet på bransje.
(Egen prisliste)
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Jørn Bremnes

Spesialist i anestesiologi.
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Valkyrieg aten
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Les mer om Bornholm

på

nfo/no

www.bornholm.i

Ilegg & vareprøver

Markedsplass:

Vi tilbyr også kostnadseffektiv distribusjon av kataloger, brosjyrer, vareprøver og andre ilegg. Vi limer
eller plastpakker de fleste formater, og kan splittdistribuere og teste ilegg. Kontakt oss for tilbud og
informasjon om spesifikasjoner og krav.

Antall:
12 innrykk
6 innrykk
1 innrykk

VIKTIG

VI OVER 60s mange betalende abonnenter er din
beste garanti for at ilegget når helt frem til kunden.

Trykkvalitet og utfallende
Annonser leveres som PDF-filer i 300 dpi
med fonter inkludert. TrueType-fonter på
eget ansvar. Bilder må være 300 dpi.
For utfallende formater må det legges til
4 mm for beskjæring.

Pris enkel:
kr 38.400,kr 20.400,kr 3.800,-

Format
42Í60 mm
42Í60 mm
42Í60 mm

Format dobbel: 88x60 mm / 42x124 mm
Be om pristilbud!

Frister
Avbestillingsfrist er 6 uker før utgivelse.
Stoppordrer og rettelser må gis skriftlig
innen fristen. Det er ikke lov å bruke
merkenavnet VI OVER 60 i annonse
eller bilag. Overtredelse kan medføre at
materiellet blir tatt ut for kundens reg-

ning og risiko. NB! Hvis annonsen blir
levert etter materiellfrist og det oppdages mangler/feil før trykking, vil det ikke
være tid til å returnere materiellet til
kunden. Det vil ikke gis noen kompensasjon til annonsekunder i disse tilfellene.

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no
(Merkes VI OVER 60 + utgave)

Spørsmål & bestilling
Medieselger Lisa Lind Noer

Tlf: 62 94 69 72 / 988 44 350

E-post: ln@hsmedia.no

Medieselger Mona Kalvatn

Tlf: 62 94 69 01 / 951 19 233

E-post: mk@hsmedia.no

Tlf: 62 94 10 32 / 911 73 473

E-post: mj@hsmedia.no

Salgssjef

fra
du kan finne alt
turistportal der
som
Bornholms offisielle spisesteder og attraksjoner,
der til
overnattingsste
din reise til Bornholm.
deg å planlegge
gjør det lett for

Mona Jørgensrud

Ferieøy

