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I Januar 2020 fusjonerte den norske delen av Nordiske 
Medier med Egmont eide Fagmedia – og dannet 
selskapet Nordiske Fagmedier AS. 

Nordiske Fagmedier AS utgir følgende medier: 

Print: 
Fagbladene Maskinregisteret, TransportMagasinet,  
AnleggsMagasinet, og Bruktnytt.  

Digitalt: 
www.metalsupply.no, www.tungt.no, 
www.buildingsupply.no, www.plastforum.no, 
www.maskinregisteret.no og www.mascus.no

Det norske selskapet har etter fusjonen 18 medarbeidere 
og omsetter for i overkant av 30 millioner NOK. 
Eiere er Story House Egmont as (75%) og Nordiske 
Medier A/S (25%). 

Våre medlemmer og annonsører har en unik mulighet til 
å komme i kontakt med nøkkelpersoner via nyhets- 
brevene og portalene.

Les mer om www.nordiskemedier.dk
Les mer om www.storyhouseegmont.no

OM NORDISKE FAGMEDIER AS

Skrifttypen hedder: NeuropoliticalRg-Regular

Building Supply er et digitalt medie hvor leverandører, 
underleverandører og innkjøpsbedrifter innen bygge-
bransjen enkelt kan komme i kontakt med hverandre. 
Her finner dere opplysninger om andre nærliggende 
selskap i bransjen, dere kan kjøpe/selge nye og brukte 
produkter, tjenester, samt skrive egne nyhetssaker og mye 
annet via et medlemskap. 

I Norge retter vi oss spesielt inn mot underleverandører 
og leverandører. Utover dette gir BuildingSupply en 
enestående mulighet til å holde seg oppdatert med 
bransjen via vårt daglige nyhetsbrev. 
Building Supply har som formål å være byggebransjens 
omdreiningspunkt når det gjelder effektiv kontakt og 
informasjonsdeling.

FAKTA
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Brukere av Building Supply

Direktører, produktsjefer, innkjøpssjefer, 
utviklingssjefer, ingeniører, prosjektledere, salgs- 
og markedssjefer, arkitekter, eiendomsbesittere, 
eiendomsutviklere.

Building Sypply benytter seg av såkalt permission  
marketing, som er særdeles effektivt innenfor  
digital markedsføring. 

Ca. 3.087 mottar nyhetsbrevet hver dag. 
Alle er kontaktet og har akseptert tilbudet om 
å lese daglige nyheter.

Redaksjonelt innhold
Building Supply skriver om alle ledd i verdikjeden
    Nyheter i bransjen
    Arkitektur; design, løsninger
    Store avtaler/kontrakter
    Anbud
    Nye prosjekter
    Tomtereguleringer
    B2B
    Tekst, foto og levende bilder/video
    Konkurser

MÅLGRUPPE

Annet

Leverandører av byggemareriale

Arkitekter og ingeniører

Byggherrer 

byggemarked og detaljehandel

Håndverker

Entreprenører

Annet

Leverandører av byggemareriale

Arkitekter og ingeniører

Byggherrer 

byggemarked og detaljehandel

Håndverker

Entreprenører

Fordelingen av lesere av nyhetsbrevet          

Annet

Utdannelse

Utvikling og kvalitet

Økonomi, HR

Innkjøp og produksjon

Salg og marked

Direktør 

Annet

Utdannelse

Utvikling og kvalitet

Økonomi, HR

Innkjøp og produksjon

Salg og marked

Direktør 

Fordelingen av lesere i forhold til stilling
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MEDLEMSKAP - BUILDING SUPPLY

DIGITALT

Nordiske Fagmedier har et bredt spekter av industriportaler. 
Alle våre medier kommer ut digitalt på hver sin portal.

MEDLEMSKAP

Effektiv og målrettet markedsføring

Et medlemskap koster 

9.800 kr/år

Du får egen profil der du kan:

Skrive egne nyhetssaker

Sette inn annonser med bilder/video på kjøp og 
salg, stillinger, kurs, bedrifter, messer

Publisere ubegrenset antall saker

Annonsere på buildingsupply.no til medlemspris

Eksklusivt medlemsinnhold som du ikke finner 
andre steder

Mulighet for lesere å finne produkter/tjenester 
som medlemmer har lagt ut

Et medlemskap hos 
Building Supply betyr større 

digital synlighet for din bedrift 
og gjør det enklere for 

potensielle kunder å finne deg.

Besøks-gjennomsnitt pr. mnd www.buildingsupply.no
DESKTOP
Brukere: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.000
MOBIL
Brukere: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13.000
TABLET
Brukere: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1.000

TOTAL
Brukere: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   23.000
Sidevisninger:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.000
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Format: B: 1800 px x H: 450 px
Mobilformat: B: 468 px x H: 300 px
Størrelse: max. 250 kB
Pris:  ............................................................15.000 kr.

Format: B: 980 px x H: 150 px
Mobilformat: B: 468 px x H: 300 px
Størrelse: max. 90 kB
Pris:  .............................................................. 9.000 kr.

Sidebanner*
Format: B: 200 px x H: 175 px
Størrelse: max. 90 kB
Pris: ..............................................................  2.000 kr.

MEST LESTE

MEST LESTE

MEST LESTE

Toppbanner full size

Toppbanner

Sidebanner Kampanjebanner

Stickybanner

Hjørnebanner

Gigabanner

Billboard

Format: B: 980 px x H: 300 px
Mobilformat: B: 468 px x H: 300 px
Størrelse: max. 150 kB
Pris:  ........................................................... 13.500 kr.

MEST LESTE

Stickybanner*
Format: B: 240 px x H: 400 px
Størrelse: max. 90 kB
Pris:  .............................................................. 6.500 kr.

Hjørnebanner*
Format: B: 200 px x H: 300 px
Størrelse: max. 90 kB
Pris: ..............................................................  5.000 kr.

MEST LESTE

MEST LESTE

Kampanjebanner 1 og 2
Format: B: 300 px x H: 250 px
Mobilformat: B: 300 px x H: 250 px
Størrelse: max. 70 kB
Pris pos. 1:  ................................................ . 5.500 kr. 
Pris pos. 2:  ................................................   4.900 kr. 

SISTE NYTT

Se nyeste artikler

KURS

Se alle kurs

KURS

Gigabanner 1 og 2
Format: B: 980 px x H: 250 px
Mobilformat: B: 468 px x H: 300 px
Størrelse: max. 150 kB
Pris pos. 1:  ................................................ . 9.000 kr. 
Pris pos. 2:  ................................................   4.900 kr. 

BEDRIFTENES EGNE NYHETER

LES FLERE NYHETER

ANNONSER

BEDRIFTENES EGNE NYHETER

SE ALLE MEDLEMSNYHETER

MASKINER PRODUKTER TJENESTER

ANNONSER

ANNONSERING

Bannere roterer ved sideskifte.

Bannere leveres i enten jpg, png, gif, script eller 
HTML5, samt mulighet for videobanner.

Priser pr. mnd for medlemmer.

* Stickybanner, hjørnebanner og sidebanner vises kun på desktop. 
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ADVERTORIALS 

Fortell din historie og få den lest av den rette målgruppen.

Annonsemerket artikkel på nyhetssiden.
Skriv eget innhold.

Advertorialen ligger ute en uke, mandag til søndag. 
Plassering i nyhetsbrevet blant andre artikler.

Mulighet for profesjonell hjelp til å skrive artikkelen.
Ta kontakt for mer info.

Pris pr. uke: 5.000,- + evnt. hjelp til redaksjonell tekst

Format: B: 660 px x H: 200 px
Størrelse: max. 100 kB
Pris: ............................................................... 6.000 kr.

Format: B: 300 px x H: 60 px
Størrelse: max 20 kB
Pris: ............................................................... 7.000 kr.

MEST LESTE

LES MER SISTE NYTT MEST LEST

DELLEGG TIL KOMMENTAR TIPS REDAKSJONEN

ANNONSERING PÅ ARTIKKELSIDE

Artikkelbanner Tittelbanner Inreadbanner

KURS

SISTE NYTTT

SE FLERE KURS

Format: B: 300 px x H: 250 px
Størrelse: max 20 kB
Pris: ............................................................... 5.500 kr.

Ferdig
advertorials
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ANNONSERING I 
NYHETSBREVET  

STREAMER 820x28 px

TOPPANNONSE
400x200 px

TOPPANNONSE
400x200 px

MIDTANNONSE
400x200 px

MIDTANNONSE
400x200 px

BUNNANNONSE
400x200 px

BUNNANNONSE
400x200 px

NYHETSBREVET

Alle våre medier har et daglig 
nyhetsbrev med bransjespesifikke 
nyheter. Nyhetsbrevene har alle en 
stor, trofast gruppe mottakere, og vi 
opplever en konstant tilgang av nye.

De som mottar er i hovedsak 
beslutningstagere - dvs. direktører, 
produktsjefer, salgssjefer, 
innkjøpssjefer.

Mottaker av nyhetsbrevet 
Building Supply: 3.087
Utgivelse: Mandag, tirsdag og 
torsdag.

Spesifikasjoner for annonser 
i nyhetsbrevet:
Annonsene er statiske.
Filformat jpg, gif eller png. 
Ferdig fil er max 50 kB.

Prisene er for medlemmer.

Bunnannonse
Format: B: 400 x H: 200 px
Jpg, gif eller png – max. 50 kB.
Pris pr. utgivelse: ...................................1.000 kr.

Toppannonse
Format: B: 400 x H: 200 px
Jpg, gif eller png – max. 50 kB.
Pris pr. utgivelse: ...................................2.000 kr.

Midtannonse
Format: B: 400 x H: 200 px
Jpg, gif eller png – max. 50 kB.
Pris pr. utgivelse: ...................................1.500 kr.

Streamer 
Format: B: 820 x H: 28 px 
Jpg, gif eller png – max. 50 kB.
Pris pr. uke: .....................................................4.000 kr.

Annonse full size
Format: B: 820 x H: 200 px
Jpg, gif eller png – max. 50 kB.
Pris pr. uke: .....................................................4.000 kr.

ANNONSE - FULL SIZE
820x200 px

STREAMER 820x28 px

NYHETSBREV
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Skrifttypen hedder: NeuropoliticalRg-Regular

KONTAKTINFORMASJON

Support bedriftsmedlemmer
Support bannere
Camilla Elvenes
+47 976 99 048
support.nordiskefagmedier@egmont.com

Adresse: 
Nordiske Fagmedier AS
Nydalsveien 12 
Postboks 24 Nydalen, N-0412 Oslo
Org. nr. 824 562 342

www.buildingsupply.no

Nordiske Fagmedier 
består av:


