
MEDIEPLAN

2021

Pris oppgis på forespørsel

Format: 210x297 mm, +3 mm. utf., satsflate: 185x260 mm. Trykk: Offset. 
Annonse-materiell: høyoppløselig pdf-format m/innbakte fonter. Logo og 
bilder inkludert. Billedoppløsning: 300 dpi, CMYK.

Leveringsadresse bilag: Direct House Fredrikstad AS ved Henning Iversen, 
Nordkilen 6, 1621 GRESSVIK

NORSK ENERGI er Norges eldste energitidsskrift. Det er primært et tidsskrift 
for norsk energiforbrukende industri, men har også mange av sine lesere i 
departementer, direktorater, konsulentfirmaer, forskningsinstitusjoner, f 
jernvarmeselskaper, biobrensel- og avfallsselskaper m.m.  
NORSK ENERGI fokuserer på konkrete prosjekter og nyttig 
faginformasjon innen områdene energi, miljø og sikkerhet.

Bilag

Annonsemateriell

Annonsestørelser og -priser*

Om bladet

Utgivelsesplan
Nr Materiellfrist Utgivelse
1 21.feb 17.mar
2 20.mai 16.jun
3 12.aug 08.sep
4 21.okt 17.nov

Ønsker du å annonsere – kontakt:
Wenche Huser sund
Mob: +47 906 16 307
E-post: huser@salgsfabrikken.no

OPPLAG
1000

* se egen medieplan
for digital eksponering her.

NYHET 
Digitale utgaver 
Med klikkbare annoser
og mulighet for video
innarbeidet i
annonsen

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

MEDIEPLAN 2021

Randi Huth Rogne
• Medierådgiver
• Telefon: 995 20 500
• E-post: randi@storybold.no

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig må gis skriftlig min 
10 dager før utgivelse.  Feil som ikke skyldes kunden selv, rettes og erstattes med ny annonse i påfølgende utgave. Alle oppgitte priser er 

pr. innrykk og eks. mva. Redaktøren forbeholder seg retten til å avvise annonser som på generellt grunnlag kan skade bladet eller bransjen.

Bilag
Pris oppgis på forespørsel

Design og Trykk
Pris oppgis på forespørsel

Nemiteks medierådgivere
ønsker å skape vekst for 
sine annonsører, og hjelper 
kundene sine til å skape 
velfungerende mediekampanjer 
som fungerer på tvers av 
plattformer og kanaler

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

1/1-side
210 × 297 mm 
+ 3 mm utfall

Kr. 21.000

1/2-side liggende
185 × 125 mm  

Kr. 16.000

1/4-side liggende
185 × 60 mm  

Kr. 9.000

1/2-side stående
90 × 260 mm  

Kr. 16.000

1/4-side stående
90 × 125 mm  

Kr. 9.000

Dobbel 1/1-side
420 × 297 mm 
+ 3 mm utfall

Kr. 35.000

NYHET

Digitale utgaver
Med klikkbare annonser 

og mulighet for video 
innarbeidet i 

annonsen

** + 10% for spesialplassering

Annonsemateriell 
sendes til 
annonse@nemitek.no

NORSK ENERGI er Norges eldste energitidsskrift. NORSK 
ENERGI er primært et tidsskrift for norsk energiforbrukende 
industri, men har også mange av sine lesere i departementer, 
direktorater, konsulentfi maer, forsknings- institusjoner, 
fjernvarmeselskaper, biobrensel- og avfallsselskaper m.m. 
NORSK ENERGI fokuserer på konkrete prosjekter og nyttig 
faginformasjon innen områdene energi, miljø og sikkerhet.

Målgruppe: Norsk energiforbrukende industri, 
departementer, direktorater, konsulentfirmaer, 
forskningsinstitusjoner, fjernvarmeselskaper, 
biobrensel- og avfallsselskaper mv. 

Opplag: 1.000

UTGIVELSESPLAN

Utgave Materiellfrist Utgivelse

1-2021

2-2021

3-2021

4-2021

18. februar

20. mai

12. august

21. oktober

17. mars

16. juni

8. september

17. november

* se egen medieplan 
for digital eksponering her

** + 10% for spesialplassering

MEDIEPLAN

2022

MEDIEPLAN

1000

Utgivelsesplan

Nr Materiellfrist Utgivelse

1 17.feb 16.mar

2 05.mai 01.jun

3 11.aug 07.sep

4 27.okt 23.nov

MEDIEPLAN

2021

Rådgivende ingeniører for energi og miljø på bygg, ventilasjonsmontører, 
entreprenører i byggebransjen, ansatte i kommunen og VA-sektoren.

Pris oppgis på forespørsel
 
Design og Trykk
Pris oppgis på forespørsel

Format: 210x297 mm, +3 mm. utf., satsflate: 185x260 mm. Trykk: Offset.
Annonsemateriell: høyoppløselig pdf-format m/innbakte fonter. Logo og 
bilder inkludert. Billedoppløsning: 300 dpi, CMYK.  
Send annonsemateriellet til: annonse@salgsfabrikken.no

Leveringsadresse bilag: Direct House Fredrikstad AS ved Henning Iversen, 
Nordkilen 6, 1621 GRESSVIK

Dette er VVS-bransjens fag- og nyhetsmagasin på områder som energi- og 
miljøteknikk, inneklima, klimateknikk, sanitærteknikk, relevant politikk,  
digitalisering samt andre bransjenære områder. Norsk VVS er medlemsbladet 
til NemiTek (Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening), og utgjør en viktig del 
av medlemskapet for våre medlemmer.

Målgruppe

Bilag

Annonsemateriell

Annonsestørelser og -priser*

Om Norsk VVS

Utgivelsesplan
Nr Materiellfrist Utgivelse
1 17. des 20. jan
2 14. jan 10. feb
3 11. feb 10. mar
4 17. mar 14. apr
5 15. apr 12. mai
6 14. mai 09. juni
7 12. aug 01. sep
8 26. aug 22. sep
9 16. sep 13. okt

10 07. okt 03. nov
11 28. okt 24. nov

Ønsker du å annonsere – kontakt:
Ann-Kristin Haugen
Mob: 919 03 557
E-post: ak@salgsfabrikken.no

MEDIEPLAN 2021

Randi Huth Rogne
• Medierådgiver
• Telefon: 995 20 500
• E-post: randi@storybold.no

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig må gis skriftlig min 
10 dager før utgivelse.  Feil som ikke skyldes kunden selv, rettes og erstattes med ny annonse i påfølgende utgave. Alle oppgitte priser er 

pr. innrykk og eks. mva. Redaktøren forbeholder seg retten til å avvise annonser som på generellt grunnlag kan skade bladet eller bransjen.

Bilag
Pris oppgis på forespørsel

Design og Trykk
Pris oppgis på forespørsel

Nemiteks medierådgivere
ønsker å skape vekst for 
sine annonsører, og hjelper 
kundene sine til å skape 
velfungerende mediekampanjer 
som fungerer på tvers av 
plattformer og kanaler

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

Norsk VVS er bransjens fag- og nyhetsmagasin på 
områder som energi- og miljøteknikk, relevant politikk, 
digitalisering samt andre bransjenære områder. Norsk 
VVS er medlemsbadet til NemiTek (Norsk VVS Energi- 
og Miljøteknisk forening), og utgjør en viktig del av 
medlemskapet for våre medlemmer. 

Målgruppe: Rådgivende ingeniører for energi og miljø i bygg, 
ventilasjonsmontører, entreprenører i byggebransjen, 
ansatte i kommuner og VA-sektoren. 

Opplag: 4.200

UTGIVELSESPLAN

Utgave Materiellfrist Utgivelse

1-2021

2-2021

3-2021

4-2021

5-2021

6-2021

7-2021

8-2021

9-2021

10-2021

11-2021

17. desember

14. januar

11. februar

17. mars

15. april

14. mai

12. august

26. august

16. september

7. oktober

28. oktober

20. januar

10. febuar

10. mars

14. april

12. mai

9. juni

1. september

22. sepember

13. oktober

3. november

24. november

1/1-side
210 × 297 mm  
+ 3 mm utfall

Kr. 21.000

1/2-side liggende
185 × 125 mm 

Kr. 16.000

1/4-side liggende
185 × 60 mm 

Kr. 9.000

1/2-side stående
90 × 260 mm 

Kr. 16.000

1/4-side stående
90 × 125 mm 

Kr. 9.000

Dobbel 1/1-side
420 × 297 mm  
+ 3 mm utfall

Kr. 35.000

NYHET

Digitale utgaver
Med klikkbare annonser 

og mulighet for video 
innarbeidet i 

annonsen

** + 10% for spesialplassering

Annonsemateriell 
sendes til 
annonse@nemitek.no

* se egen medieplan 
for digital eksponering her

MEDIEPLAN 2021

Randi Huth Rogne
• Medierådgiver
• Telefon: 995 20 500
• E-post: randi@storybold.no

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig må gis skriftlig min 
10 dager før utgivelse.  Feil som ikke skyldes kunden selv, rettes og erstattes med ny annonse i påfølgende utgave. Alle oppgitte priser er 

pr. innrykk og eks. mva. Redaktøren forbeholder seg retten til å avvise annonser som på generellt grunnlag kan skade bladet eller bransjen.

Bilag
Pris oppgis på forespørsel

Design og Trykk
Pris oppgis på forespørsel

Nemiteks medierådgivere
ønsker å skape vekst for 
sine annonsører, og hjelper 
kundene sine til å skape 
velfungerende mediekampanjer 
som fungerer på tvers av 
plattformer og kanaler

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

Norsk VVS er bransjens fag- og nyhetsmagasin på 
områder som energi- og miljøteknikk, relevant politikk, 
digitalisering samt andre bransjenære områder. Norsk 
VVS er medlemsbadet til NemiTek (Norsk VVS Energi- 
og Miljøteknisk forening), og utgjør en viktig del av 
medlemskapet for våre medlemmer. 

Målgruppe: Rådgivende ingeniører for energi og miljø i bygg, 
ventilasjonsmontører, entreprenører i byggebransjen, 
ansatte i kommuner og VA-sektoren. 

Opplag: 4.200

UTGIVELSESPLAN

Utgave Materiellfrist Utgivelse

1-2021

2-2021

3-2021

4-2021

5-2021

6-2021

7-2021

8-2021

9-2021

10-2021

11-2021

17. desember

14. januar

11. februar

17. mars

15. april

14. mai

12. august

26. august

16. september

7. oktober

28. oktober

20. januar

10. febuar

10. mars

14. april

12. mai

9. juni

1. september

22. sepember

13. oktober

3. november

24. november

1/1-side
210 × 297 mm 
+ 3 mm utfall

Kr. 21.000

1/2-side liggende
185 × 125 mm  

Kr. 16.000

1/4-side liggende
185 × 60 mm  

Kr. 9.000

1/2-side stående
90 × 260 mm  

Kr. 16.000

1/4-side stående
90 × 125 mm  

Kr. 9.000

Dobbel 1/1-side
420 × 297 mm 
+ 3 mm utfall

Kr. 35.000

NYHET

Digitale utgaver
Med klikkbare annonser 

og mulighet for video 
innarbeidet i 

annonsen

** + 10% for spesialplassering

Annonsemateriell 
sendes til 
annonse@nemitek.no

* se egen medieplan 
for digital eksponering her

** + 10% for spesialplassering

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

NYHET 
Digitale utgaver

Med klikkbare annoser
og mulighet for video

innarbeidet i
annonsen * se egen medieplan

for digital eksponering her.

OPPLAG
4200

Kr. 36 750,-

Kr. 16 800,- Kr. 9 450,-

Bakside

2 og 3 omslag
Kr. 25 500,-

Kr. 24 255,-

Kr. 16 800,- Kr. 9 450,-

Kr. 22 050,-

MEDIEPLAN

2021

Rådgivende ingeniører for energi og miljø på bygg, ventilasjonsmontører, 
entreprenører i byggebransjen, ansatte i kommunen og VA-sektoren.

Pris oppgis på forespørsel
 
Design og Trykk
Pris oppgis på forespørsel

Format: 210x297 mm, +3 mm. utf., satsflate: 185x260 mm. Trykk: Offset.
Annonsemateriell: høyoppløselig pdf-format m/innbakte fonter. Logo og 
bilder inkludert. Billedoppløsning: 300 dpi, CMYK.  
Send annonsemateriellet til: annonse@salgsfabrikken.no

Leveringsadresse bilag: Direct House Fredrikstad AS ved Henning Iversen, 
Nordkilen 6, 1621 GRESSVIK

Dette er VVS-bransjens fag- og nyhetsmagasin på områder som energi- og 
miljøteknikk, inneklima, klimateknikk, sanitærteknikk, relevant politikk,  
digitalisering samt andre bransjenære områder. Norsk VVS er medlemsbladet 
til NemiTek (Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening), og utgjør en viktig del 
av medlemskapet for våre medlemmer.

Målgruppe

Bilag

Annonsemateriell

Annonsestørelser og -priser*

Om Norsk VVS

Utgivelsesplan
Nr Materiellfrist Utgivelse
1 17. des 20. jan
2 14. jan 10. feb
3 11. feb 10. mar
4 17. mar 14. apr
5 15. apr 12. mai
6 14. mai 09. juni
7 12. aug 01. sep
8 26. aug 22. sep
9 16. sep 13. okt

10 07. okt 03. nov
11 28. okt 24. nov

Ønsker du å annonsere – kontakt:
Ann-Kristin Haugen
Mob: 919 03 557
E-post: ak@salgsfabrikken.no

MEDIEPLAN 2021

Randi Huth Rogne
• Medierådgiver
• Telefon: 995 20 500
• E-post: randi@storybold.no

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig må gis skriftlig min 
10 dager før utgivelse.  Feil som ikke skyldes kunden selv, rettes og erstattes med ny annonse i påfølgende utgave. Alle oppgitte priser er 

pr. innrykk og eks. mva. Redaktøren forbeholder seg retten til å avvise annonser som på generellt grunnlag kan skade bladet eller bransjen.

Bilag
Pris oppgis på forespørsel

Design og Trykk
Pris oppgis på forespørsel

Nemiteks medierådgivere
ønsker å skape vekst for 
sine annonsører, og hjelper 
kundene sine til å skape 
velfungerende mediekampanjer 
som fungerer på tvers av 
plattformer og kanaler

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

Norsk VVS er bransjens fag- og nyhetsmagasin på 
områder som energi- og miljøteknikk, relevant politikk, 
digitalisering samt andre bransjenære områder. Norsk 
VVS er medlemsbadet til NemiTek (Norsk VVS Energi- 
og Miljøteknisk forening), og utgjør en viktig del av 
medlemskapet for våre medlemmer. 

Målgruppe: Rådgivende ingeniører for energi og miljø i bygg, 
ventilasjonsmontører, entreprenører i byggebransjen, 
ansatte i kommuner og VA-sektoren. 

Opplag: 4.200

UTGIVELSESPLAN

Utgave Materiellfrist Utgivelse

1-2021

2-2021

3-2021

4-2021

5-2021

6-2021

7-2021

8-2021

9-2021

10-2021

11-2021

17. desember

14. januar

11. februar

17. mars

15. april

14. mai

12. august

26. august

16. september

7. oktober

28. oktober

20. januar

10. febuar

10. mars

14. april

12. mai

9. juni

1. september

22. sepember

13. oktober

3. november

24. november

1/1-side
210 × 297 mm  
+ 3 mm utfall

Kr. 21.000

1/2-side liggende
185 × 125 mm 

Kr. 16.000

1/4-side liggende
185 × 60 mm 

Kr. 9.000

1/2-side stående
90 × 260 mm 

Kr. 16.000

1/4-side stående
90 × 125 mm 

Kr. 9.000

Dobbel 1/1-side
420 × 297 mm  
+ 3 mm utfall

Kr. 35.000

NYHET

Digitale utgaver
Med klikkbare annonser 

og mulighet for video 
innarbeidet i 

annonsen

** + 10% for spesialplassering

Annonsemateriell 
sendes til 
annonse@nemitek.no

* se egen medieplan 
for digital eksponering her

MEDIEPLAN 2021

Randi Huth Rogne
• Medierådgiver
• Telefon: 995 20 500
• E-post: randi@storybold.no

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig må gis skriftlig min 
10 dager før utgivelse.  Feil som ikke skyldes kunden selv, rettes og erstattes med ny annonse i påfølgende utgave. Alle oppgitte priser er 

pr. innrykk og eks. mva. Redaktøren forbeholder seg retten til å avvise annonser som på generellt grunnlag kan skade bladet eller bransjen.

Bilag
Pris oppgis på forespørsel

Design og Trykk
Pris oppgis på forespørsel

Nemiteks medierådgivere
ønsker å skape vekst for 
sine annonsører, og hjelper 
kundene sine til å skape 
velfungerende mediekampanjer 
som fungerer på tvers av 
plattformer og kanaler

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

Norsk VVS er bransjens fag- og nyhetsmagasin på 
områder som energi- og miljøteknikk, relevant politikk, 
digitalisering samt andre bransjenære områder. Norsk 
VVS er medlemsbadet til NemiTek (Norsk VVS Energi- 
og Miljøteknisk forening), og utgjør en viktig del av 
medlemskapet for våre medlemmer. 

Målgruppe: Rådgivende ingeniører for energi og miljø i bygg, 
ventilasjonsmontører, entreprenører i byggebransjen, 
ansatte i kommuner og VA-sektoren. 

Opplag: 4.200

UTGIVELSESPLAN

Utgave Materiellfrist Utgivelse

1-2021

2-2021

3-2021

4-2021

5-2021

6-2021

7-2021

8-2021

9-2021

10-2021

11-2021

17. desember

14. januar

11. februar

17. mars

15. april

14. mai

12. august

26. august

16. september

7. oktober

28. oktober

20. januar

10. febuar

10. mars

14. april

12. mai

9. juni

1. september

22. sepember

13. oktober

3. november

24. november

1/1-side
210 × 297 mm 
+ 3 mm utfall

Kr. 21.000

1/2-side liggende
185 × 125 mm  

Kr. 16.000

1/4-side liggende
185 × 60 mm  

Kr. 9.000

1/2-side stående
90 × 260 mm  

Kr. 16.000

1/4-side stående
90 × 125 mm  

Kr. 9.000

Dobbel 1/1-side
420 × 297 mm 
+ 3 mm utfall

Kr. 35.000

NYHET

Digitale utgaver
Med klikkbare annonser 

og mulighet for video 
innarbeidet i 

annonsen

** + 10% for spesialplassering

Annonsemateriell 
sendes til 
annonse@nemitek.no

* se egen medieplan 
for digital eksponering her

** + 10% for spesialplassering

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

NYHET 
Digitale utgaver

Med klikkbare annoser
og mulighet for video

innarbeidet i
annonsen * se egen medieplan

for digital eksponering her.

OPPLAG
4200

NORSK ENERGI er Norges eldste energitidsskrift. Det er primært et 
tidsskrift for norsk energiforbrukende industri, men har også mange av 
sine lesere i departementer, direktorater, konsulentfirmaer,  
forskningsinstutisjoner, fjernvarmeselskaper, bibrensel- og  
avfallsselskaper m.m. NORSK ENERGI fokuserer på konkrete prosjekter 
og nyttig faginformasjon innen områdene energi, miljø og sikkerhet.

Format: 210x297 mm, +3 mm. utf., satsflate: 185x260 mm. Trykk: Offset.
Annonsemateriell: høyoppløselig pdf-format m/innbakte fonter. Logo og 
bilder inkludert. Billedoppløsning: 300 dpi, CMYK.  
Send annonsemateriellet til: annonse@salgsfabrikken.no

Bilag

Annonsemateriell

Annonsestørrelser og -priser

Om Norsk Energi

Pris oppgis på forespørsel.

Leveringsadresse bilag: Direct House Fredrikstad AS ved Henning Ivers-
en, Nordkilen 6, 1621 GRESSVIK

Byråprovisjon: 8%

Avbestillingsfrist 14 dager før materiellfrist.

Selger
Wenche Huser Sund
Mob: 906 16 307
E-post: huser@salgsfabrikken.no

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine


