
Oppslag   430 x 307 mm
1/1 side    215 x 307 mm
1/2 side   liggende 180 x 126 mm
   stående   88 x 258 mm
1/3 side   liggende 180 x 82 mm
   stående 88 x 171 mm
1/4 side   liggende 180 x 60 mm 
   stående 88 x 126 mm
1/6 side   stående 88 x 82 mm
1/10 side   liggende 88 x 40 mm
   

Annonsefakta og utgivelsesplan  2019

Utgiver:
Forlaget Dykking AS

Postboks 6654 Etterstad
N-0609 Oslo, Norge

Tlf:  94 83 32 83
 info@dykking.no 
www.dykking.no 

          

FORMAT                PRIS

Annonsepriser

Bakside:  Kr  12.000,-  (kun 4-farge side)
Side 2 og 83:   Kr    9.500,-  (kun 4-farge sider)

Pris for utarbeidelse av annonser: Etter avtale.

Bilag i bladet: Pris etter avtale

Rabatter:       Pris etter avtale, avhengig av 
   størrelse og antall innrykk. 

Utfallende annonser skal ha 5 mm skjæringsmonn 
på alle sider. Alle priser er eksklusive moms.

Format  210 x 297 mm
Satsflate	 	 180	x	258	mm
Papir   100g Galleri Gloss
Trykk	 	 	 4-farger	offset
Materiale	 	 PDF,	TIF	eller	JPG-filer
Utfallende  5 mm skjæringsmonn

Utgaver  6 pr. år
Trykt opplag  3.000  (Anslagsvis 10.000 lesertilfeller)

Annonseformater (bxh) Tillegg/Rabatter/Diverse

NUMMER
 
Dykking 1-2019

Dykking 2-2019

Dykking 3-2019

Dykking 4-2019

Dykking 5-2019

Dykking 6-2019

MATERIELLFRIST

7. jan

6. mar

6. mai

5. jul

6. sep

6. nov

Tekniske data Viktige datoer

Oppføring i bransjeregisteret

Oppføring i bransjeregisteret koster kr 2.500,- pr. 
år (6 utgaver). Dette inkluderer også oppføring på 
bransjeregisteret på Dykkings nettsider, med link 
til	nettside,	Facebook	og	e-post.	Ved	fler	enn	én	
oppføring	pr.	firma	gis	det	50%	rabatt	på	oppføringer	
fra og med oppføring nr. 2. Avtalen løper til den 
sies opp og blir fakturert etter/sammen med utgave 
3 og 6 hvert år. Oppsigelse må være oss i hende 
innen utgangen av november. Er du en del av 
dykkebransjen? Bli med i Bransjeregisteret!

2x1 side (oppslag)          15.600,-     
       1/1  side      9.000,-

1/2  side      5.000,- 
1/3  side      3.900,- 
1/4  side      2.800,- 
1/6  side      1.800,-
1/10 side     1.200,- 

   

UTGIVELSE

Ca. 10. februar

Ca. 10. april 

Ca. 10. juni

Ca. 10. august

Ca. 10. oktober

Ca. 10. desember



1/1 side, utfallende:     b213mm x h303mm
1/1 side:     b180mm x h258mm
Pris kr 9.000,-

1/2 side liggende:    b180mm x h126mm
1/2 side stående:    b  88mm x h258mm
Pris kr 5.000,-

1/3 side liggende:    b180mm x h 82mm
1/3 side stående:    b  56mm x h258mm
Pris kr 3.900,-

1/4 side stående:     b 88mm x h126mm
1/4 side liggende:    b180mm x h 60mm
Pris kr 2.800,-

1/6 side:     b 88mm x h82mm
Pris kr 1.800,-

1/10 side:     b 88mm x h40mm
Pris kr 1.200,-

Annonser med banner eller 
tekstlink på vår nettside www.
dykking.no

Nettsiden har ca. 4.000 unike 
besøkende pr måned.

Bannere og tekstlinker er alltid synlige, 
uansett hvor de besøkende navigerer 
på vårt nettsted.

PRISER:  

Tekstlink, høyre kolonne på nettsiden: 
Kr 100 pr. måned

Liten banner (150 x 80 pixler): 
Kr 800 pr. måned

Medium banner (150 x 100 pixler): 
Kr 1.000 pr. måned

Stor banner (150 x 200 pixler): 
Kr 1.200 pr. måned

Minimum bannerperiode er 1 mnd.
Bannerposisjonen roterer.

Det store banneret øverst på 
siden (Malta m/Norwegian i dette 
eksempelet) koster kr 1500,- pr. uke og 
egner seg godt for korte kampanjer. 

FACEBOOK: Vi deler gjerne 
oppdateringer fra våre annonsører 
basert på deres egen Facebook-side 
eller hjemmeside. Send oss gjerne 
forslag til poster vi kan dele!
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Formater og priser:
Nettoformat: Bredde 210 x høyde 297mm 
Husk å legge til 5 millimeter på nettoformatet på utfallende helsider! 

Dykking er Norges eneste dykkeblad, og ble startet i 1983. Dersom du vil 
nå ut til dykkerne og dykkebransjen i Norge er dette stedet å gjøre det på!

Bladet utkommer 6 ganger i året, og inneholder en variert blanding av 
dykkestoff fra inn- og utland, undervannsfoto, nyheter og aktuelt.

Vi jobber fortsatt med nye nettsider... Dette har dessverre tatt lenger tid enn planlagt, men endelig nærmer det seg.
Alle bestilte annonser blir større og bedre – prisen forblir den samme!

3.8K likes


