
Medieplan 2023



Medlem i:

Utgave Materiellfrist Utgivelse

Nr. 1 11. jan. 3. feb.

Nr. 2 8. mars 31. mars

Nr. 3 9. mai 9. juni

Nr. 4 2. aug. 25. aug.

Nr. 5 27. sept. 20. okt.

Nr. 6 15. nov. 8. des.

Størrelse
Format 

(liggende)
Format 

(stående)
Priser, eks. mva.
(4 farger trykk)

2/1 side 370 x 260 mm NOK 45.000,-

1/1 side 185 x 260 mm NOK 25.020,-

1/2 side 185 x 127 mm 87 x 260 mm NOK 13.510,-

1/3 side 185 x 87 mm 58 x 260 mm NOK 9.180,-

1/4 side 185 x 60 mm 87 x 127 mm NOK 7.180,-

1/6 side 87 x 87 mm 58 x 127 mm NOK 5.880,-

1/8 side 87 x 60 mm 47 x 127 mm NOK 4.855,-

Utgivelsesplan 2023Priser 2023

Kontakt våre selgere:

Eventuelle produksjonskostnader vil bli belastet kunden. 

Byråprovisjon er 3,5% 

Format: A4 - 210 x 297 mm 

Utfallende: 3 mm, ingen ekstra kostnader for 1/1 og 1/2 side.

Eventuelt avbestilling må foretas innen 6 uker før utgivelse. 

Ved avtaler som brytes, vil eventuell rabatt bli etterfakturert.

Gode rabatter

ved volumavtale!

Vivian Karlsen

t +47 919 03 397

vivian@salgsfabrikken.no

Medieselger

Vidar Hovind

t +47 900 52 210

vidar@salgsfabrikken.no

Nå en unik målgruppe
Med annonser i Norsk Bobil og Caravan Clubs medlemsblad  
Bobil og Caravan Magasinet treffer du som annonsør målrettet 
inn mot campinginteresserte over hele landet. NBCC ble etablert  
3. oktober 1960, og er Norges største og eldste interesseorganisasjon 
for alle med bobil og campingvogn.

Norsk Bobil og Caravan Club har lokalavdelinger fra Nordkapp  
og Varangerhalvøya i nord til Vest-Agder og Kristiansand i sør.  
Vårt medlemsblad BoCM trykkes i 30.000 eksemplarer, og har et 
bekreftet opplag (Fagpressens Opplagskontroll) på  
27.624 siste år. Bladet har ca 110.000 lesere per utgave.

BoCM er Norges største fagtidskrift for campinginteresserte  
og utgis seks ganger i året. Bladet dekker de viktigste nyheter og  
trender på bobil- og caravanfronten, har egne sider om teknikk  
og utstyr, og inspirerende reportasjer fra aktuelle reisemål  
i inn- og utland.

Les mer om oss på: www.nbocc.no

Annonsemateriell sendes til: annonse@salgsfabrikken.no 
i høyoppløselig PDF (300 dpi). Merkes med BoCM og utgave.
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2023
Brukere pr. år: 

ca 75.000

Visninger pr. år: 

ca 365.000

Priser og moduler på webannonser – www.nbocc.no
     – Prisene gjelder for én og én måned, og er eks mva.

Modul 2 -  
Karusell

250 px bred og
200 px høy

Modul 3 - Content

1024 px bred og  
650 px høy

Toppbanner

1000 px bred og
250 px høy

Kr 2.300,- eks mva
pr. mnd.Kr 10.300,- eks mva pr. mnd.

Kr 17.000,- eks mva pr. mnd.


