Utgivelseplan Fotballtreneren 2016

Mediaplan 2016

• Nr. 1 ca. 15. februar (Matr. frist 22. januar)
• Nr. 2 ca. 20. mai (Matr. frist 20. april)
• Nr. 3 ca. 30. juni (Matr. frist 5. juni)
• Nr. 4 ca. 15. oktober (Matr. frist 21. sept.)
Oppgitte utgivelsesdatoer er veiledende.

Annonsepriser
Format
4-farger
• 1/1 side (170x240mm)
10.000,• Dobbeltside (340x240mm)
15.000,• 1/2 side (190x90mm)
7.500,5 mm utfallende trykk alle veier.

Fotballtreneren er Norges eneste rene fotballfaglige magasin
– for fotballtrenere, av fotballtrenere og med fotballtrenere.
Fotballtreneren er blitt utgitt sammenhengende med 4-6
årlige utgaver på papir fra 1987.
Fra og med 2015 ble formatet endret til magasinformatet
17x24 cm. Fotballtreneren utgis i 2016 i fire utgaver á 100
sider. Magasinet sendes adressert til NFT-medlemmer og
abonnenter i Norge og utlandet.
I november ble NFTs nye nettsider - www.fotballtreneren.no,
som har en god vekst med rundt 1900 daglige sidevisninger
og rundt 500.000 sidevisninger totalt i året.
Treff norske fotballtrenere på hjemmebane - prøv en annonse
i Fotballtreneren, og/eller på www.fotballtreneren.no
Dette er en målgruppe med stor beslutningspåvirkning
i norske fotballklubber.

Tekniske opplysninger
Opplag:
Format:
Satsflate:
Omfang:
Trykkmetode:
Papirkvalitet:

3-5000. CTP-produksjon.
4 utgaver pr. år.
170 x 240 mm.
170 x 242 mm
100-132 sider.
Offset. Fullfarget.
200/115g silk

• Utfallende helsider kan trykkes.
• Alle oppgitte priser er eks. mva.
• Prisene er beregnet ut fra levering av ferdig
elektronisk digitalt materiell for grafisk
produksjon. (pdf)
• Annonser kan sendes som trykkeklar pdf på 		
e-post til: ivar@dmtalvdal.no
Spørsmål om materiell: Ivar Thoresen 907 40 551
• Minstepris for evt. produksjon av materiell: 		
kr 950,- + mva.

www.fotballtreneren.no
På NFTs nye nettside - www.fotballtreneren.no
- er det også gode annonsemuligheter. Siden har
etter lansering i november 2015 vært godt besøkt.
Kontakt oss for nærmere og oppdatert informasjon
om besøkstall.

Annonseformater og priser:
Format
• Toppbanner
600 x 200 piksler
• Skyskarper høyre
500 x 400 piksler
(Mulig fleksibel høyde)
• Hovedfelt
800 x 300 piksler

Kontaktinformasjon

Fotballtreneren utgis av:
Norsk Fotballtrenerforening
Postboks 8069 Vågsbygd, 4675 Kristiansand
Tlf.:
38 08 78 58 • 918 85 123
E-post: tedmoen@online.no
Web:
www.fotballtreneren.no

Kontakt PR og annonser:
Fotballkonsulent Geson
Mobil: 911 15 705
E-post: r.geson@online.no
Web:
www.hat-trick.no

1. mnd

1 år

2.500,-

20.000,-

3.000,-

25.000,-

3.500,-

30.000,-

Annonser på nettsiden er synlig på forsiden og alle
undersider. På hver annonseplass kan det være
inntil 4 skiftende annonser. Annonser skiftes når
siden “friskes opp”.
• Annonser i magasinet Fotballtreneren kan
kombineres med annonse på NFTs nettside
www.fotballtreneren.no.
20% rabatt på oppgitte priser i begge kanaler
ved samtidig bestilling.

0116 www.dmtalvdal.no

og www.fotballtreneren.no

Rabatter :
• 10% ved ett ekstra inntrykk
• 15% ved to ekstra inntrykk
• 20% ved tre eller flere inntrykk

