
MEDIEPLAN

2022

Kontakt: Utgiver:
Richard Kristoffersen
Mob: +47 977 53 488
E-post: rk@mediadigital.no

Publishing AS
Telefon 21 62 78 00
E-post kontakt@mediehusetpublishing.no

ONLINE

PAPIR

PRISER OG FORMATER

Nr Materiellfrist Utgivelse

Nr. 1 08.mar 24.mar

Nr. 2 03.mai 19.mai

Nr. 3 14.jun 30.jun

Nr. 4 14.sep 29.sep

Format Mål i mm Pris

2/1 side Satsflate: 384 x 261 mm /  
utfallende: 420 x 297 + 5 mm 22 500 kr.

1/1 side Satsflate: 177 x 261 mm /  
utfallende: 210 x 297 + 5 mm 15 000 kr.

1/2 side liggende 177 x 128 mm 9 000 kr.

1/2 side stående 86 x 261 mm 9 000 kr.

1/4 side liggende 177 x 62 mm 6 000 kr.

1/4 side stående 86 x 128 mm 6 000 kr.

1/8 side liggende 86 x 62 mm 3 900 kr.

Bakside Satsflate: 177 x 261 mm / 
Utfallende: 210 x 297 + 5 mm 18 900 kr.

2. og 3. omslag 16 900 kr

NB! Ved utfallende trykk, ikke 
legg tekst og viktig informasjon 
nærmere ytterkant enn 7mm.  
Det kan bli borte i limfres og  
eller skjæring.

Alle priser er eks. mva. og basert 
på ferdig materiell.

Materiell sendes til  
rk@mediadigital.no

Avbestilling 14 dager før  
materiellfrist

Byråprovisjon 3,5%

ANNONSER I MAGASINET PADLING
Padling er det eneste magasinet i Norge som ene og alene om-
handler padling og padleopplevelser. 91% av våre lesere syntes 
det generelle inntrykket av blader er bra eller veldig bra, og 
leserne er fornøyde med fordeling av innhold. La deg inspirere 
av våre turartikler, tester av utstyr, sikkerhetsrelaterte artikler og 
“verdt å vite”.

På Padlesiden.no treffer du de som er aktivt interessert  
i friluftsliv og padling. Nettsiden blir oppdatert med  
nyheter, bilder fra padleturer, tips og triks og andre  
smakebiter fra bladet. 

Vi tilbyr synlighet gjennom bannerannonsering på forsiden,  
resultatsidene, undersidene og i nyhetsbrev. Det er mulig å 
kjøpe enkeltstående bannere eller i kombinasjon med print  
annonsering. 

Ønsker du å nå ut til engasjerte friluftsmennesker, ta kontakt 
med oss for en uformell prat. Padling er Norges eneste  
spesialmagasin for padlesporten og en målrettet markedskanal.
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Kontakt: Utgiver:
Ann-Kristin Valby 
Mob: +47 901 19 121
E-post: kikki@salgsfabrikken.no

MEDIA DIGITAL
Telefon 21 62 78 00
E-post kontakt@mediadigital.no

ONLINE

PAPIR

PRISER OG FORMATER

Nr Materiellfrist Utgivelse

Nr. 1 08.mar 24.mar

Nr. 2 03.mai 19.mai

Nr. 3 14.jun 30.jun

Nr. 4 14.sep 29.sep

Format Mål i mm Pris

2/1 side 426 x 281 mm 22 500 kr.

1/1 side Stasflate: 177 x 242 mm /  
utfallende: 216 x 281 mm 15 000 kr.

1/2 side liggende 177 x 118 mm 9 000 kr.

1/2 side stående 88 x 242 mm 9 000 kr.

1/4 side liggende 177 x 56 mm 6 000 kr.

1/4 side stående 88 x 118 mm 6 000 kr.

2. og 3. omslag 16 900 kr.

Bakside 18 900 kr.

NB! Ved utfallende trykk, ikke 
legg tekst og viktig informasjon 
nærmere ytterkant enn 7mm.  
Det kan bli borte i limfres og  
eller skjæring.

Alle priser er eks. mva. og basert 
på ferdig materiell.

Materiell sendes til  
annonse@salgsfabrikken.no

Avbestilling 14 dager før  
materiellfrist

Byråprovisjon 3,5%

ANNONSER I MAGASINET PADLING
Padling er det eneste magasinet i Norge som ene og alene om-
handler padling og padleopplevelser. 91% av våre lesere syntes 
det generelle inntrykket av blader er bra eller veldig bra, og 
leserne er fornøyde med fordeling av innhold. La deg inspirere 
av våre turartikler, tester av utstyr, sikkerhetsrelaterte artikler og 
“verdt å vite”.

På Padlesiden.no treffer du de som er aktivt interessert  
i friluftsliv og padling. Nettsiden blir oppdatert med  
nyheter, bilder fra padleturer, tips og triks og andre  
smakebiter fra bladet. 

Vi tilbyr synlighet gjennom bannerannonsering på forsiden,  
resultatsidene, undersidene og i nyhetsbrev. Det er mulig å 
kjøpe enkeltstående bannere eller i kombinasjon med print  
annonsering. 

Ønsker du å nå ut til engasjerte friluftsmennesker, ta kontakt 
med oss for en uformell prat. Padling er Norges eneste  
spesialmagasin for padlesporten og en målrettet markedskanal.
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Nr. 4 14.sep 29.sep

Format Mål i mm Pris

2/1 side 426 x 281 mm 22 500 kr.

1/1 side Stasflate: 177 x 242 mm /  
utfallende: 216 x 281 mm 15 000 kr.

1/2 side liggende 177 x 118 mm 9 000 kr.

1/2 side stående 88 x 242 mm 9 000 kr.

1/4 side liggende 177 x 56 mm 6 000 kr.

1/4 side stående 88 x 118 mm 6 000 kr.

2. og 3. omslag 16 900 kr.

Bakside 18 900 kr.

NB! Ved utfallende trykk, ikke 
legg tekst og viktig informasjon 
nærmere ytterkant enn 7mm.  
Det kan bli borte i limfres og  
eller skjæring.

Alle priser er eks. mva. og basert 
på ferdig materiell.

Materiell sendes til  
annonse@salgsfabrikken.no

Avbestilling 14 dager før  
materiellfrist

Byråprovisjon 3,5%

ANNONSER I MAGASINET PADLING
Padling er det eneste magasinet i Norge som ene og alene om-
handler padling og padleopplevelser. 91% av våre lesere syntes 
det generelle inntrykket av blader er bra eller veldig bra, og 
leserne er fornøyde med fordeling av innhold. La deg inspirere 
av våre turartikler, tester av utstyr, sikkerhetsrelaterte artikler og 
“verdt å vite”.

På Padlesiden.no treffer du de som er aktivt interessert  
i friluftsliv og padling. Nettsiden blir oppdatert med  
nyheter, bilder fra padleturer, tips og triks og andre  
smakebiter fra bladet. 

Vi tilbyr synlighet gjennom bannerannonsering på forsiden,  
resultatsidene, undersidene og i nyhetsbrev. Det er mulig å 
kjøpe enkeltstående bannere eller i kombinasjon med print  
annonsering. 

Ønsker du å nå ut til engasjerte friluftsmennesker, ta kontakt 
med oss for en uformell prat. Padling er Norges eneste  
spesialmagasin for padlesporten og en målrettet markedskanal.

www.padlesiden.no 
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Som Norges eneste spesialmagasin for padlesporten, er dette 
kanalen for å nå ut til friluftsinteresserte lesere.

Med 4 utgivelser i året ønsker vi å inspirere padleinteresserte 
med flotte bilder, spennende destinasjoner, nye trender og det 
siste innen utstyr.

Bladet Padling er tilgjengelig i løssalg og som abonnement.  
I tillegg til papirutgave er Padling tilgjengelig digitalt. Her kan 
du engasjere leserne gjennom interaktive elementer i din an-
nonse. Bruk video, linker, sosiale ikoner, og bilder i  
din annonse.
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2022
PADLESIDEN.NO
På Padlesiden.no treffer du de som er aktivt interessert i friluftsliv og padling. Nettsiden 
blir oppdatert med nyheter, bilder fra padleturer, tips og triks og andre  smakebiter fra 
bladet. 

Vi tilbyr synlighet gjennom bannerannonsering på forsiden, resultatsidene, undersidene 
og i nyhetsbrev. Det er mulig å kjøpe enkeltstående bannere eller i kombinasjon med print 
annonsering. 

Ønsker du å nå ut til engasjerte friluftsmennesker, ta kontakt med oss for en uformell prat. 
Padling er Norges eneste spesialmagasin for padlesporten og en målrettet markedskanal.

Filformat
JPG / GIF / PNG / HTML

Alle priser er eks. mva.

FORMATER OG PRISER

MEDIEPLAN
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Kontakt:
Ann-Kristin Valby 
Mob: +47 901 19 121
E-post: kikki@salgsfabrikken.no

PADLESIDEN.NO

980x300

980x300 180X500

580x500 320x250

300x600

1000x300, 
1920x1000

1000x300, 
1920x1000

Kr 22 500,-Kr 22 500,-
Kr3 500,- 2 uker  
/ 5 000,- pr mnd

Kr2 500,- 2 uker /  
4 000,- pr mnd

Kr3 500,- 2 uker /  
5 000,- pr mnd

Kr4 000,- 2 uker / 6 
000,- pr mnd

Kr3 500,- 2 uker / 5 
000,- pr mnd

Kr3 500,- 2 uker /  
5 000,- pr mnd

På Padlesiden.no treffer du de som er aktivt interessert i friluftsliv og padling. Nettsiden 
blir oppdatert med nyheter, bilder fra padleturer, tips og triks og andre  smakebiter fra 
bladet. 

Vi tilbyr synlighet gjennom bannerannonsering på forsiden, resultatsidene, undersidene 
og i nyhetsbrev. Det er mulig å kjøpe enkeltstående bannere eller i kombinasjon med print 
annonsering. 

Ønsker du å nå ut til engasjerte friluftsmennesker, ta kontakt med oss for en uformell prat. 
Padling er Norges eneste spesialmagasin for padlesporten og en målrettet markedskanal.

Filformat
JPG / GIF / PNG / HTML

Alle priser er eks. mva.

FORMATER OG PRISER
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