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ROBOTIKK

KAMPANJESIDE: analyseindustri.no

JON

DISTRIBUSJONSKANAL: Dagens Næringsliv

MAS

Før bestilling av annonse eller
spørmål kontakt ansvarlig på:
kjetil.Lorentzen@europeanmediapartner.com

Lederskribent – Tone Lindberg Grøstad
Direktør MGF

AUTO

Bak satsingen står European Media Partner, Maskingrossisternes Forening,
Emballasjeforeningen, Norsk Forening for Automatisering, KranTeknisk Forening,
Norsk Sveisetekniske Forbund og Norsk Forening for Vedlikehold.

Kombinasjon av distribusjonskanaler (print og web), målrettet segmentering mot industrin, og relevant redaksjonell
kontekst vil kunne gi dere en
massiv, målrettet og kostnadseffektiv profilering.

MASKIN

Kampanjen skal ha fokus på utfordringer og mulighetene som står foran
norsk industri samt hvordan smart innovasjon, bærekraft, automatisering og
digitalisering tar Norsk Industri inn i fremtiden. Vi presenterer i fellesskap med
arrangørene av messen spennende, relevante artikler for forretningsområdene.
Dette vil gi en god, relevant synlighet overfor deres målgrupper innen industrien
og samfunnet for øvrig. Mange beslutningstakere treffes i DN – og med relevant
fokus vil dette bli årets viktigste crossmedia-kampanje for industrien.

Deres bedrift vil dermed bli
profilert i en redaksjonell
kontekst som øker deres
relevans, og således som deres
vil synes i et miljø med tunge
profiler fra egen bransje.

SMART
SVEIS

”Den største og råeste cross-media
kampanjen industrien i Norge har sett blir
distribuert i fellesskap med arrangørene
av Smart-Industri messen 2018.”

Gjennom å annonsere hos
oss vil dere som bedrift få
muligheten til å profilere
fordelene knyttet til deres
produkter og tjenester ovenfor
egen målgruppe.

PRISFORSLAG FOR UTSTILLERE
Print i Analyse Insustri
180.000 lesere i Dagens
Næringsliv 4. April og på
Smart industrimessen.

1/1 side 374 x 246 mm
107.575 ;Rabatt: 48% 55.939 kr
1/2 side 185 x 246 mm
68.790 ;Rabatt: 47% 36.459 kr
1/3 side 120 x 246 mm
48.890 ;Rabatt: 45% 27.470 kr

Digitalt på analyseindustri.no
25.000 unike lesere

Totalt: 205.000 lesere och besøkende

POTENSIELLE LESERE: 180 000

3000 unike lesere: 44.850 kr
1500 unike lesere: 24.425 kr
Widget (300 x 250 pixlar)
13.750 kr
*Ved cross-media avtale gis ytterliggere 10% rabatt.
Alla priser er inkl produksjon av annonse.

KAMPANJESTART: 4 april 2018
europeanmediapartner.com

