
1/1 side
180 x 260 mm

1/8 side
88 x 64 mm

1/2 side H
88 x 260 mm

1/3 side H
57 x 260 mm

1/4 side H
88 x 128 mm

1/2 side B
180 x 128 mm

1/3 side B
180 x 84 mm

1/4 side B
180 x 64 mm

PRISER

TEKNISKE DATA MATERIELL OG ANNONSESALG

FORMATER (Bredde og Høyde)
1/1-side 9000,-
1/2-side 6000,-
1/3-side 4000,-
1/4-side 2500,-
1/8-side 1500,-

Omslagssider selges 
som helsider etter  
avtalte priser.

Digitalutgaven: 
Annonsepriser etter 
avtale.

Alle priser + mva.

Bladformat:  A4
Satsflate: 180 x 260 mm
Spalter:  3 (2)
Omfang:  100 sider
Farger:   4-farger
Opplag:   6000
Materie:  115 g bestrøket
Omslag:  250 g mattlaminert
Ferdiggjøring:  Limfrest

Alle annonser kan trykkes utfallende.

Vil du annonsere eller om du har spørsmål omkring annonsering, 
ta kontakt med Jan Erik Nygård, Ulvenveien 123B, 0665 OSLO, 
telefon: 913 52 402

Annonser sendes som høyoppløst (300 dpi) PDF-fil på e-post 
til: nygjan@online.no

Anonsemateriell til digitalutgaven leveres i utgangspunktet i 
samme formater og kvalitet som for papirutgaven, men her 
tilbyr vi interaktive annonser som kan inneholde video, klikkbare 
fotos, skjemaer, linker etc.

Villreinen utgis av Villreinrådet i Norge og årets utgave er årgang 36. Villreinen 2021 har et opplag på 
6000 og er i salg fra ca. 1. juni. Leserne er friluftsfolk, jegere, oppsynsmenn og -kvinner, forskere og 
ansatte i forvaltningen  – kort sagt fjellfolk med høy kunnskap og høye krav til blant annet bekledning, 
utstyr, våpen og proviantering. 

Villreinen 2021 kommer også ut i digtial utgave, noe som gir muligheter for blant annet interaktive 
annonser. Hvis du legger til interaktive elementer i annonsen, gir du leserne muligheten til å samhandle 
med merkevaren din utover det å se annonsen din. 
Digitale utgaver ligger på www.villreinen.no og disse leses like godt på nettbrett og smarttelefon. 
Følg Villreinen også på Facebook og Twitter.

VILLREINEN
2021

Foto: Martin Blom
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