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MEDIA

På tungt.no treffer du hele din målgruppe
i riktig og relevant kontekst innen transport,
anlegg og logistikk.

informasjon

TRAFIKKTALL:

Over 1 million
sidevisninger og
250.000 brukere
i snitt pr. måned

DESKTOP

MÅLGRUPPE

Aktører og beslutningstakere på alle plan med tilknytning og interesse for
transport, anlegg og logistikk, både innen privat og offentlig sektor. Tungt.no
er tilgjengelig på desktop, nettbrett, mobil og Facebook. Vi kan i tillegg tilby
samannonsering med nettstedet Mascus.no hvor vi også har definerte målgrupper
innen landbruk, skogsmaskiner og park og hagemaskiner.
Det er mulig å annonsere mot våre målgrupper både på våre egne nettsteder
og i Google Display nettverket (store norske nettsteder, lokalaviser, Youtube osv.)
Be om mer informasjon.

MOBIL
Toppbanner

Toppbanner

Sky

FORMATER OG PRISER - pr. seksjon
Annonse 		
Toppbanner
Board 1		
Board 2		
Sky 1,2		
Sky 3 (Sticky)
Boks

Desktop		
980 x 300 		
580 x 400 		
580 x 400 		
180 x 500 		
180 x 500 		
300 x 250 		

Mobil		
468x300		
468x300		
468x300		
468x150		
468x150		
150x125		

Pris (mnd)
kr 16.000
kr 11.000
kr 9.000
kr 8.000
kr 9.000
kr 5.000

Board

Board
Sky

Boks

Alle priser er per måned og eks. MVA.

Sky

Annonse 		
Toppbanner
Board 1		
Board 2		
Sky 1,2		
Sky 3 (Sticky)
Boks

Desktop		
980 x 300 		
580 x 400 		
580 x 400 		
180 x 500 		
180 x 500 		
300 x 250 		

Mobil		
468x300		
468x300		
468x300		
468x150		
468x150		
150x125		

Sky

Boks

FORMATER OG PRISER - Logistikk seksjon
Pris (mnd)
kr 11.200
kr 7.700
kr 6.300
kr 5.600
kr 6.300
kr 4.000

Alle priser er per måned og eks. MVA.
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ANNONSEPAKKER
Vi kan tilby spennende annonsepakker der vi kombinerer målgrupper fra
Tungt.no og Mascus.no
• Anleggspakken
• Anleggspakken + Landbruk
• Transportpakken
• Transportpakken + Truck
• Truckpakken
Be om tilbud.
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Sky

Boks

Boks

Boks

CONTENT MARKETING/INNHOLDSMARKEDSFØRING
Content Marketing er et annonseprodukt der du som annonsør publiserer
egenprodusert artikkel på Tungt.no. Artikkel leveres «ferdig», eller vi kan være behjelpelig med å sette dere i kontakt med personer som kan
lage artiklene. Vi tilpasser så artikkelen slik at den kan publiseres på tungt.no eller i kombinasjon med våre magasiner. Artikkelen kan inneholde
fakta-bokser, og linker knyttet opp mot egen hjemmeside. Vi støtter også video. En Content-artikkel vil bli merket «Annonse» i henhold til
redaktøransvar og PFU-regler.
Kontakt oss for priser og mer informasjon.

STILLING LEDIG

Treff den aktive og passive jobbsøker!
Ved å annonsere i kontekst kan du også
nå ut til de 90 prosentene som ikke er
på jobbjakt. Vi tilbyr full stillingsbeskrivelse, bilde og video støtte.
Be om tilbud.

NYHETSBREV

Tungt.no holder leserne oppdatert med
egne nyhetsbrev hver uke.
Her kan du kommunisere direkte til
målgruppen din via et reklamebanner
i nyhetsbrevene. Distribueres til
over 7900 mottakere med en
åpningsrate på 25–35%.
Be om tilbud.

BETINGELSER
• Frist for levering: 5 virkedager.
• Filformater: JPEG, PNG, GIF og HTML.
• Størrelse: maks 90kB
Byråproduksjon: 5% (inkl. alle provisjoner og godtgjørelser)
Alle priser er eks. MVA

Nordiske Fagmedier AS - Postboks 24 Nydalen, 0412 Oslo

