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NORSK ENERGI er Norges eldste energitidsskrift. Det er primært et tidsskrift 
for norsk energiforbrukende industri, men har også mange av sine lesere i 
departementer, direktorater, konsulentfirmaer, forskningsinstitusjoner, f
jernvarmeselskaper, biobrensel- og avfallsselskaper m.m. 
NORSK ENERGI fokuserer på konkrete prosjekter og nyttig 
faginformasjon innen områdene energi, miljø og sikkerhet.
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Wenche Huser sund
Mob: +47 906 16 307
E-post: huser@salgsfabrikken.no Jan Erik Røine

MEDIEPLAN

2023
Om Norsk Energi 
NORSK ENERGI er Norges eldste energitidsskrift. Det er primært et  

tidsskrift for norsk energiforbrukende industri, men har også mange  

av sine lesere i departementer, direktorater, konsulentfirmaer,  

forskningsinstutisjoner, fjernvarmeselskaper, bibrensel- og avfalls- 

selskaper m.m. NORSK ENERGI fokuserer på konkrete prosjekter og  

nyttig faginformasjon innen områdene energi, miljø og sikkerhet.

Vi selger innholdsmarkedsføring / Content
Det er en side hvor du kommer med tekst og bilder og vi  

setter den opp for deg. Vi merker den med «annonse»,  

og det er dette som er en Content.  Pris 26.500,-

Vi kan også lage hele Content-annonsen for deg.  

Vår journalist intervjuer dere og vi skriver tekst og  

setter opp et forslag til dere.

Hva er fordelen med denne type annonsering?

Vi ser at dette blir veldig godt lest, du får sagt mer enn i en  

annonse, og den settes i samme stil som bladet / nettsiden.

Vi ser at stadig flere velger seg Content fremfor  

vanlig annonsering. 

Vi setter opp Content for deg. Pris: 6.000,-

Content-annonse inkl. ferdiggjøring: 32.500,-

Bilag
Pris oppgis på forespørsel.  

Kappe 34.900,-

Annonsemateriell 
Høyoppløselig PDF-format, 300 dpi, CMYK.  

Send annonsemateriellet til: annonse@salgsfabrikken.no 

Tlf 47 86 03 43

Annonsestørrelser og -priser
Format: 210 x 297 mm, +3 mm. utf., satsflate: 185 x 260 mm.

Avbestillingsfrist 14 dager før materiellfrist.  

Byråprovisjon: 5%

Opplag

1000

Selger
Britt Fossum 
Mob: 919 03 297
E-post: britt@salgsfabrikken.no

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

Dobbel 1/1-side 
420 x 297 mm
+3 mm utfall. 

40.425,-

1/1-side 
210 x 297 mm
+3 mm utfall.
Sats 185 x 260 mm

24.255,-

1/2-side liggende 
185 x 125 mm
 

18.480,-

1/2-side stående 
90 x 260 mm
 

18.480,-

Bakside 
210 x 297 mm
+3 mm utfall. 

28.050,-

2 og 3 omslag 
210 x 297 mm
+3 mm utfall. 

26.680,-

Utgivelsesplan

Nr Materiellfrist Utgivelse

1 13. feb. 15. mar.

2 11. mai 5. jun.

3 14. aug. 06. sep.

4 23. okt. 15. nov.


