
 FJELL OG VIDDE Februar 2015 1

opptur med ungdom i vestKr 69,-

NR. 1  febRuaR 2015 NORGeS STØRSTe fRILufTSMaGaSIN

Herlige
påsketurer

vinnerbildene:magiske øyeblikk  i naturen

telttur i kulda: jomfrutur med pulk
Olav falt utfOr stupet:kjempet for liveti uværet

❱❱ Hardangervidda❱❱ SkarvHeimen❱❱ indre TromS

❱❱ femundSmarka❱❱ SørlandeT
❱❱ rondane

6

FOV_0115_001_124_MASTER-08.01.15-01 (Øyvind Kristiansen's conflicted copy 2015-01-10).indd   1

15/01/15   12:26

KR 69,-

NR. 2 april 2015 NOrGES STØrSTE FrilUFTSMaGaSiN

kristin fra Baffin BaBes :

tilbake  etter 

ulykken

romantiske 

turer

6
❱❱ SkongeneS fyr

❱❱ krokSkogen

❱❱ Hardanger 

❱❱ ringvaSSøy

❱❱ preikeStolen

❱❱ vikerfjellfølg en 

historisk 

sti i sommer 
8 ruter rustet opp:

Dette har 

Du lov til

i stranD-

sonen

på tur i fjæra:

goDe tips: 

slik pakker 

du sekken

FOV_0215_001_124_MASTER_2.indd   1

10/03/15   12:26

KR 69,-

NR. 3 juni 2015 nORGES STØRSTE FRiLuFTSMAGASin

Fjellets 
kultur-
kalender

SommerSprell

rekorder på Fremmarsj:  

Når tureN blir 
prestasjoN

Nedturer
i sommer
❱❱ Lysefjorden

❱❱ AurLAndsdALen

❱❱ utLAdALen

❱❱ sunndALsfjeLLA

❱❱ Luster
❱❱ nArvik

Gode råd:  

Velg rett 
fjellstøVel

HjørundFjorden rundt:

i hjertet aV 
suNNmørs-
alpeNe

FOV_FOLDER_0315_Folder.indd   1

12/05/15   12:54

KR 69,-

nordmøre
rundt

I lordenes fotspor

familieturer i høst

6 ❱❱ Blefjell 
❱❱ jutulrIket  
❱❱ ryfylkeheIane 

❱❱ eggedalsfjella  
❱❱ setesdalsheIane
❱❱ stølsheImen

NR. 5  septembeR 2015 NORGes stØRste FRILUFtsmAGAsIN

FriluFtsFoto:

stor test av
små kameraer

spontantur i troms:

vi fanget 
nordlyset 

fov_0514_001_124_master.indd   1

20/08/15   12:24

KR 69,-

Toppen av lykke

NR. 4  august 2015 NORgEs stØRstE FRILuFtsMagasIN

Kjøpeguide:de beste ulltrøyene

pluKK og spis:gratis mat i naturen

Via ferrata i loen

sykkeltureri fjellet
❱❱ HardangerVidda❱❱ rallarVegen❱❱ sylan

❱❱ jotunHeimen❱❱ trollsyKKelruta❱❱ rondane

testet grenser  i narViK-fjellene

FOV_0415_001_124_MASTER (Helle Andresens kopi som er i konflikt 2015-06-17).indd   1

22/06/15   12:23

161 736
Opplag:

351 000
lesere:

882 000
ekspOneringer (gep):

2016medie plan

Kilde: Fagpressen/TNS Gallup 2015

NORGES STØRSTE FRilUFTSmaGaSin +dnt.no



Opplag: 161 736
Antall lesere: 351 000
Antall eksponeringer (GEP): 882 000

Twopage spread 85 000
Page  48 000
Half page 30 000
1/3 page  24 000
¼ page  17 000
1/8 page    9 000
1/16 page    5 000

FoRmaT 4 coloURS maTeRial:  

No 1:  09. January
No 2:  13. February
No 3:  06. April
No 4:  18. June
No 5:  15. August
No 6:  23. October

Yearbook: 20. september 

Utgiver: Den Norske Turistforening 
Adresse: Youngstorget 1, 0181 OSLO, Tel:  047 40 00 18 68
E-mail: redaksjonen@dnt.no
www.dnt.no

Redaktør: 
Helle Andresen. 
Tlf: 047 90 77 30 15 
helle.andresen@dnt.no

We help you enhance your visibility in the 
world of dnT outdoor activities.

Contakt:
KnUT RiSmyhR  (til venstre)
Tel: 047 900 95 203
knut@a2media.no

Ronny GRenbeRG 
Tel: 047 907 63 984
ronny@a2media.no

pRiceS (noK)

FoRmaTeR

pUblicaTion plan deadlineS on The WebSiTe

pUbliShed:

13. February
23. April
12. June
01. August
19. September
03. Desember

20. november

On turistforeningen.no you 
access an unique target group.

Nine banners available each 
month.

Banners are 940 x 300 pixels 
and rotate on subsidiary pages 
as well as on the front page.

125 000 unique users who in 
turn generate 1.2 million page 
views.

Banner price is NOK  17 000 
(excl VAT) for one month’s 
showing

TeKniSKe daTa
Sheet format:  180 x 255
Print area:   170 x 245
Coloms pr page:  2–3
Binding:                        Perfect
Bleed:              Yes
Cover page:  200 g coated
Inside page paper:  80g coated

maTeRial: 
High definition (300 DPI) PDF file 
Send as e-mail attachment to 
knut @a2media.no  
or  
ronny@a2media.no

SpREAd blEEd
360 x 255 mm (+ 5 mm)

1/3 pAgE V 
50 x 250 mm.

1/3 pAgE b
160 x 77 mm.

pAgE
170 x 245 mm.

1/4 pAgE
77 x 120 mm.

1/4 pAgE b.
160 x 57 mm.

HAlf pAgE V
77 x 245 mm.

1/8 SidE V.
36 x 120 mm

HAlf pAgE b
160 x 120 mm.

1/16 pAgE V.
36 x 57 mm.

1/8 SidE b.
77 x 57 mm 1/16 SidE b.

77 x 26 mm.

1/4 pAgE V.
36 x 245 mm.

Bleed advertisements: Remember additional 5 mm, preferably with register markes. Text and image display areas should not be closer than 
3mm from the page edge/trim. Areas outside can be trimmed off.

2016medie plan

Opplag: 158 333
Antall lesere: 338 000
Antall eksponeringer (GEP): 772 000

2/1 side   85 000
1/1 side   48 000
½ side   30 000
1/3 side  24 000
¼ side   17 000
1/8 side     9 000
1/16 side    5 000

FORMAT 4 FARGER  MATERIELL- 
 FRIST:
Nr 1:  09. januar
Nr 2:  13. mars
Nr 3:  06. april
Nr 4:  18. juni
Nr 5:  15. august
Nr 6:  23. oktober

Årbok:     20. september 

Utgiver: Den Norske Turistforening 
Adresse: Youngstorget 1, 0101 OSLO, Tlf: 40 00 18 68
E-post: redaksjonen@turistforeningen.no
www.turistforeningen.no

Redaktør: 
Helle Andresen. 
Tlf: 90 77 30 15 
ha@turistforeningen.no

Fjell og Vidde er medlemsbladet til Den Nor-
ske Turistforening (DNT) som har 250 000 
medlemmer. De får bladet seks ganger i året, 
pluss en årbok. Fjell og Vidde er et spesialblad 
for friluftsliv i fjellet, i skogen, langs kysten 
og i nærområdene. Fjell og Vidde er Norges 
største og mest leste friluftslivsblad.

FJELL OG VIDDE...
< inspirerer flest mulig til å komme seg ut på 
tur, først og fremst ved å gi fristende tips om 
turer og aktiviteter over hele landet
< øker kunnskap om og engasjement for natur 
og friluftsliv
< veileder om bruk og kjøp av klær og utstyr
< belyser den helsemessige gevinsten ved å 
være fysisk aktiv i naturen
< senker terskelen til å drive med friluftsliv
< informerer om DNTs virksomhet

Bladet er på 124–140 sider, er trykt på bestrø-
ket silk papir med limfrest rygg. 

Gjennomsnittlig lesetid 
Fjell og Vidde: 58 minutter

Gjennomsnittsalder: 43 år

49 % er kvinner,
51 % er menn

69 % har universitets- eller 
høyskoleutdanning

57 % bor i husstand med 
samlet inntekt på 
over 700 000 
(herav 26 % over 1 mill)

Kilde: Ipsos MMI 2012

< 

< 

< 

< 

< 

Vi hjelper dere gjerne med å gjøre dere  
synlig i Den Norske Turistforenings verden.

Kontakt:
KNUT RISMYHR  (til venstre)
tlf: 900 95 203
knut@a2media.no

RONNY GRENBERG 
tlf: 907 63 984
ronny@a2media.no

NORGES STØRSTE FRILUFTSMAGASIN PRISER

FORMATER

VÅRE ANNONSESELGERE

LESERUNDERSØKELSER VISER UTGIVELSESPLAN PÅ NETT

UTGIVELSE:

13. februar
23. april
12. juni
01. august
19. september
03. desember

20. november

På turistforeningen.no blir 
dere en del av en unik mål-
gruppe.

Kun 9 bannere til salgs pr. 
måned.

Banneren er på 940 x 300  
piksler, og rullerer  
på undersidene i tillegg  
til forsiden.

125 000 unike brukere, som 
igjen genererer 1,2 millioner 
sidevisninger.

Prisen for banner er  
kr. 17 000 eks. mva for en 
måned visning.

TEKNISKE DATA
Bladformat:  180 x 255
Satsflate:   170 x 245
Antall spalter:  2–3
Ferdiggjøring:  Limfrest
Utfallende trykk:  Ja
Papir omslag:  200 g bestrøket
Papir innmat:  80g bestrøket

MATERIELL:
Høyoppløst (300 dpi) PDF fil
sendes som e post til: 
knut@a2media.no

2 X 1/1 SIDE. UTFALLENDE. 
360 x 255 mm (+ 5 mm)

1/3 SIDE H.
50 x 250 mm.

1/3 SIDE B.
160 x 77 mm.

1/1 SIDE.
170 x 245 mm.

1/4 SIDE.
77 x 120 mm.

1/4 SIDE B.
160 x 57 mm.

1/2 SIDE H.
77 x 245 mm.

1/8 SIDE H.
36 x 120 mm

1/2 SIDE B.
160 x 120 mm.

1/16 SIDE B.
36 x 57 mm.

1/8 SIDE B.
77 x 57 mm 1/16 SIDE B.

77 x 26 mm.

1/4 SIDE H.
36 x 245 mm.

Utfallende annonser: Husk 5 mm. ekstra, og helst passmerker. Tekst og ønsket bildeutsnitt skal ikke ligge mindre enn 3 mm fra bladets 
kant/skjæring. Alt utenfor dette kan bli kuttet i maskin.

2014MEDIEPLAN

08. jan  15. feb
03. mars 11. april
06. mai  13. juni 
17. juni  01. aug
15. aug  19. sept
25. okt  05. des 

VåRe annonSeSelGeRe

camilla SpaRby
tlf: 477 07 338
camilla@a2media.no

KnUT RiSmyhR
tlf.: 900 95 203
knut@a2media.no

aniTa madShUS
tlf.: 901 10 688
anita@a2media.no

Fjell oG Vidde noRGeS STøRSTe FRilUFTSmaGaSin
TeKniSKe daTa

Bladformat:  180 x 255
Satsflate:   170 x 245
Antall spalter:  2–3
Ferdiggjøring:                 Limfrest
Utfallende trykk:           Ja
Papir omslag:  200 g bestr.
Papir innmat:  80 g bestr.

maTeRiell

maTeRiell: 
Høyoppløst (300 dpi) PDF-fil sen-
des som epost til:
knut@a2media.no  
eller
anita@a2media.no

Årbok:  20. september  20. november

Fjell og Vidde er medlemsbladet til 
Den Norske Turistforening (DNT) 
som har 270 000 medlemmer. De 
får bladet seks ganger i året, pluss 
en årbok. Fjell og Vidde er et  
spesialblad for friluftsliv i fjellet,  
i skogen, langs kysten og i nær-
områdene. Fjell og Vidde er 
norges største og mest leste 
friluftsblad.

bladet er på 124-140 sider, er 
trykt på bestrøket silk papir med 
limfrest rygg.

Fjell og Vidde...

... inspirerer flest mulig til å komme 
seg ut på tur, først og fremst ved å gi 
fristende tips om turer og aktiviteter 
over hele landet.

... øker kunnskap om og engasjement 
for natur og friluftsliv.

... veileder om bruk og kjøp av klær og 
utstyr.

... belyser den helsemessige gevinsten 
ved å være fysisk aktiv i naturen.

... senker terskelen for å drive med 
friluftsliv.

... informerer om DNTs virksomhet.



medieplan

2014 Antall lesere: 338 000
Antall eksponeringer (GEP): 772 000

Opplag:

deTTe 
meneR 
leseRne
om oss:

HVEM ER lESERNE?
HVa lIKER DE Å gJØRE?

156 000

187 000

11 700

228 000

vurderer å kjøpe 
hytte de neste 12 
månedene

er interessert i  
Opplevelsestur 

eier eller disponerer 
hytte

planlegger å feriere 
i nOrge de neste 12 
månedene

203 600
bor i enebOlig

104 000
bor i leilighet

152 000 94 000
går fOtturer i naturen
minst én gang i uken

167 000
fisker minst én gang 
pr. måned

sykler minst én gang 
pr. uke

71 300
er jegere

Fjell og Vidde gir inspirasjon 
til å komme seg ut i naturen 74%

Fjell og Vidde er et
seriøst og troverdig blad 92%

Fjell og Vidde er oversiktlig 
og lett å finne frem i 65%

Fjell og Vidde har god balanse 
mellom bilder og tekst 76%

lESERuNDERSØKElSEN  VISER:

gjennomsnittlig lesetid: 
fjell og Vidde: 58 minutter

gjennomsnittsalder: 43 år

69 % har universitets- eller 
høyskoleutdanning

57 % bor i husstand  
med samlet inntekt  
på over 700 000  
(herav 26 % over 1 mill)

Kilde: Forbruker & Media 2015

aktivitet/friluftsliv:

hytte:

reise: tOpp 3 utenlandsferier:

bOlig:

174 500 menn og 192 300 kvinner
67 200 av husstandene har inntekt Over 1 milliOn
253 000 har utdannelse på universitet/høyskole

44 744
1. spania

35 472
2. kanariøyene

29 786
3. italia



Medieplan dnt.no 2016
dnt.no - nettstedet for 

den norske Turistforenings 270 000 medlemmer. 
Nettstedet er blant de største friluftslivsportalene i Norge med i snitt 150 000 unike brukere  

og 830 000 sidevisninger per måned (gjennomsnitt trafikk fra juni – september 2015)

81%
av medlemmene er 
fornøyd/meget 
fornøyd med 
dnt.no.

79%
oppfatter nettsiden 
som seriøs og 
troverdig.

60%
sier at dnt.no er 
et godt verktøy 
for planlegging av 
fjellturer.

TilFRedSheT TRoVeRdiGheT nyTTe

VåR lESERuNdERSØkElSE uTFØRT AV IPSOS MMI SIER FØlGENdE:

NETTSTEdET SkAl...

inSpiReRe

Vi vil inspirere flest 
mulig til å komme seg 
ut på tur, blant annet 
ved å informere om 
turer og aktiviteter 
på fjellet, i skogen og 
langs kysten.

inFoRmeRe

Vi vil gi et dekkende 
og oppdatert bilde 
av dNTs virksomhet, 
tilbud, verdier og hold-
ninger.

GUide

Vi vil legge til rette for 
enkel planlegging av 
turer.

Veilede

Vi vil gi nyttige turtips 
og veilede om forhold i 
naturen og om bruk og 
kjøp av klær og utstyr.



MeDIePLAN dnT.no 2016

Hvorfor annonsere på dnt.no?
deFineRT målGRUppe Gode VeRdieR
du treffer en konkret målgruppe som søker etter og har 
interesse for informasjon om friluftsliv og turutstyr.

du er med på å støtte dNTs arbeid for å fremme et enkelt, 
aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur 
og kulturverdier.

kun 6 annonseplasser pr. måned, så det vil bli meget ekslusivt å være annonsør i 2016! 
Annonsen plasseres på forsiden i tillegg til følgende innsider:  
 Fellesturer  barn  senior  kurs og utdanning  hytter og ruter  ungdom  skole  tur for alle  hverdagstur  fjelltreffen

din annonse her?

annonSeFoRmaT 
oG pRiSeR

banneR  
med format 

940 x 600 piksler.

camilla SpaRby
tlf.: 477 07 338 
camilla@a2media.no

KnUT RiSmyhR
tlf.: 900 95 203
knut@a2media.no

aniTa madShUS
tlf.: 901 10 688
anita@a2media.no

VåRe annonSeSelGeRe

FlaSh-annonSeR:

 Filformat: swf
 Flashversjon: Minst 9.0.0
 maks framerate: 24fps
 Vi anbefaler bruk av clickTag - dette lar oss telle antall klikk internt og oppgi resulta-
tene, dersom kunden skulle ønske det. kapitaliser slik: clickTag
 det gis ikke script-tilgang (AllowScriptAccess). åpning av uRler må implementeres 
som non-scripting statement. Se http://helpx.adobe.com/flash/kb/control-access-
scripts-host-web.html
 Fallback (gif, jpg) kan benyttes
 lyd kan benyttes dersom det manuelt aktiveres av brukeren, med klikk (ikke mouse-
over)
 maks cpU-bruk: 10% average, 20% peak
 Annonser vil testes på følgende maskin: 2.2GHz CPu, 4GB minne, Windows 7 SP1, 
Internet Explorer 11, Flash 12
 Vi benytter swfobject for Flash-implementasjon.

banneRe:

 oppløsning: 940x600px
 bildeformat: gif, jpg
 Filstørrelse: Maks 500kb
 URl til egen 1x1px visningsteller-bilde kan oppgis, bør være hvit
 Annonsøren står ansvarlig for alt annonsemateriell
 Godkjent materiell må leveres senest 3 arbeidsdager før kampanjestart

TeKniSKe SpeSiFiKaSjoneR  
FoR annonSeR på dnT.no

www.dnt.no

pris pr. måned: 
kr. 19 000,- 

eks.mva


