
Utgivelser 2019:
Utgave: Materiellfrist: Utgivelse:
1 11.01.19 04.02.19
2 01.03.19 25.03.19
3 01.04.19 29.04.19
4 07.05.19 03.06.19
5 12.08.19 02.09.19
6 13.09.19 07.10.19
7 18.10.19 11.11.19
8 15.11.19 09.12.19

Annonsepriser:
Format: Pris:
Oppslag (2/1 sider) 42.000,-
Helside (1/1) 24.000,-
Halvside (1/2) 14.500,-
Kvartside (1/4) 8.000,-
Åttendedels side (1/8) 4.500,-
Småann. (50 mm, én spalte) 800,-

Spesialplasseringer:
Baksiden 29.000,-
Side 2: 26.000,-
Side 4: 26.000,-

Formater (bredde x høyde i mm):
Oppslag (2/1): Satsflate 422 x 267 (utfallende nettomål 450 x 297)
(brutto 460 x 307)
Helside (1/1): Satsflate 197 x 267 (utfallende nettomål 225 x 297)
(brutto 235 x 307)
Halvside (1/2): 197 x 132 (utfallende 225 x 148) (brutto 235 x 158)
eller 97 x 267 (utfallende 111 x 297) (brutto 121 x 307)
Kvartside (1/4): 97 x 132 eller 197 x 64
Åttendels side (1/8): 97 x 64
Småannonser: 50 mm på én spalte

Tekniske data: 
Trykkmetode: Rotasjon. Papirkvalitet: Artic gloss 200 gr (omslag)
+ 90 gr. Artic silk. Ferdiggjøring: Limfrest

Annonsesalg:
A2 Media AS
Ronny Grenberg 
E-post: ronny@a2media.no
Tlf.: (+47) 907 63 984
www.a2media.no

Utgiver:
Norges Skogeierforbund
Pb. 1438 Vika, 0115 Oslo
Telefon: 900 43 798
E-post: post@skog.no

Din annonse treffer 79.000 lesere
i Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges desidert største fagblad for skogeiere
og skogsentreprenører. Med en annonse i Skog når du nær 35.000
skogeierfamilier tilknyttet skogsamvirket i Norge, samt entrepre-
nører og ansatte i bransjen. Bladet leses også av fagpersoner inn-
enfor forvaltning, forskning og utdanning. Temaer som går igjen
er blant annet, skogfag, trebruk, bioenergi, tradisjon, familieskog-
bruk, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og re-
portasjer å holde alle skoginteresserte oppdatert om hva som
rører seg i skogen og innenfor skog - og trenæringen.

En leserundersøkelse fra høsten 2017 viser at:
• Abonnentene er ganske eller meget tilfreds med magasinet
• Magasinet Skog har svært lojale lesere
• Magasinet Skog har høy gjennomsnittlig lesetid og levetid
• Magasinet Skog oppfattes å ha troverdig innhold
• Leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr

knyttet til skogbruk og vedproduksjon
• Mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• Leserne har høy utdannelse og kjøpekraft
• Rundt 1/3 av leserne jobber heltid/deltid innen skogbruks- eller

trenæringen

Magasinet Skog er medlem av Fagpressen og utkommer 8
ganger i året.

Skog har et godkjent opplag på 32.179, og når
over 77.000 lesere (pr. 2017).
Skog har også en aktiv nettside www.skog.no, et godt sted å
gjøre din bedrift synlig.

Abonnement: Abonnementspris 2019: 490,- kroner.
Send bestilling til post@skog.no.
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