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Litt om bladet
Mestern har fire utgivelser i året og distribueres til ca 20 000 
abonnenter per utgave, primært til mesterbedrifter og mestere  
i mer enn 70 ulike mesterfag. De fleste mestere og mester- 
bedriftene hører inn under byggfagene. I tillegg distribueres 
Mestern til utdanningsinstitusjoner, rådgivere, opplæringskontor, 
fylkeskommuner, kommuner, stortingspolitikere, bransje- 
organisasjoner og medier.Mestern skal bidra til å synliggjøre 
verdiene mesterbrevordningen representerer i kraft av den 
kompetansen og verdiskapingen mesterne tilfører samfunnet. 
Innholdsmessig fokuserer bladet på rekruttering, kompetanse, 
utdanning, seriøst arbeidsliv, drift og ledelse av håndverks- 
bedrifter, innovasjon og bærekraft.

 
Distribusjon
Bladet distribueres til mestere og mesterbedrifter i fagområdene  
byggfag, bilfag, estetiske fag, verkstedhåndverksfag, matfag, 
møbel- og trefag, grafiske fag – og i tillegg til utdannings- 
institusjoner, mestere under utdanning, offentlige myndigheter  
og bransjeorganisasjoner.

Tekniske data
• Bladformat 210 x 280 mm 
• Bilag er mulig - ta kontakt med oss

Utgivelsesplan

Nr Materiellfrist Utgivelse Tema*

1 2. feb. 17. feb.  Innovasjon/teknologi

2 8. mai 26. mai  Utdanning

3 7. sept. 22. sept.  Kompetanse

4 16. nov. 1. des.  Rekruttering

Ønsker du å annonsere – kontakt:
Lena Gaard
Mob: 919 03 867
E-post: lena@salgsfabrikken.no

- ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA

* Med forbehold om endringer



Kvartside satsflate
162 x 56 mm

Kvartside utfallende
210 x 76 mm + 3 mm utfall

Bakside satsflate
162 x 217 mm

Bakside utfallende
210 x 241 mm + 3 mm utfall

1/8 side
79 x 56 mm

Ønsker du å annonsere – kontakt:
Lena Gaard
Mob: 919 03 867
E-post: lena@salgsfabrikken.no

Mesterbrevnemnda 
Tlf: 23 08 83 62 
E-post: mestern@mesterbrev.no  
Utgiver: Mesterbrevnemnda, Essendropsgt. 3, 0302 Oslo

Annonsepriser

Oversikt 4 farger

Helside 29.750,-

Halvside stående 20.700,-

Halvside liggende 20.700,-

Kvartside 15.500,-

1/8 side 9.100,-

Oversikt 4 farger

2. omslag 31.750,-

2/1 side 47.750,- 

Bakside 33.800,-  

Content (max 4 pr. utg.) 29.750,-

Annonsemateriell 
Høyoppløste PDF-filer, der fonter
og høyoppløste bilder er inkludert. 

Avbestillingsfrist: 3 uker før utgivelse.
Avbestilling, rettelser og reklamasjoner  
må gis skriftlig. 

Mestern påtar seg å lage annonse- 
materiell basert på annonsørens skisse, 
manuskript og foto. Pris på forespørsel.

Alle mål er oppgitt i mm og bredde x høyde.  
Ved levering av annonse med utfallende  
trykk, kreves det 3 mm utfall på alle sider. 
Alle priser ekskl. moms.  
 
Byråprovisjon: 3,5 prosent. 
 
Ved avtaler som brytes vil eventuell  
rabatt bli etterfakturert.

Trykkeri og design 
TRYKKERI: Merkur Trykk 
DESIGN og LAYOUT:  
Siste Skrik Kommunikasjon

Ordinærplassering

Helside satsflate
162 x 236 mm

Helside utfallende
210 x 280 mm + 3 mm utfall

Halvside
stående satsflate

79 x 236 mm

Halvside
stående utfallende

103 x 280 mm
+ 3 mm utfall

Halvside liggende satsflate
162 x 116 mm

Halvside liggende utfallende
210 x 140 mm + 3 mm utfall

Spesialplassering

Annonseformater


