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UTGIVELSER OG MATERIELLFRISTER

MEDIEPLAN 2022

ANNONSEFORMATER OG -PRISER

Utgave Materiellfrist Utgivelse

1 - 2022 2. februar 23. februar

2 - 2022 4. mai 25. mai

3 - 2022 7. september 28. september

4 - 2022 16. november 7. desember

Format Bredde x høyde i mm  Priser

1/1 side 210 x 297 + 3 mm utfall 12.500

1/2 side 90 x 270 / 210 x 130 8.500

1/4 side 90 x 130 / 190 x 60 5.500

1/8 side 190 x 30 3.000

Alle priser er eksklusiv mva. og gjelder trykkferdige annonseoriginaler. 
Annonsebestilling faktureres så snart den er registrert

Materiell sendes til camping@polinor.no

Målgruppe: Bransjebladet Camping 
sendes ut til samtlige som driver 
Campingplass i Norge. De siste årene 
har norske campingplasser hatt i 
overkant av 7 millioner overnattinger 
og utgjør en viktig del av Norsk Reise-
liv. Annonsørene får 100% treff  på 
beslutningstakerne innen bransjen.

Det å drive en campingplass er en livsstil, og 
endelig fi nnes det et magasin som henvender 
seg til nettopp denne gruppen. Magasinet har 
siden 2020 tatt for seg relevante nyheter, 
muligheter, oppdateringer i forhold til lover 
og regler og ikke minst innblikk i hverdagen 
til et utvalg av disse. 

I 2021 fortsatte økningen med norske gjester, 
og mange nye kunder har fått smaken på 
campinglivet. Mange må øke kapasitet og 
forberede seg på langt større pågang enn 
hva som har vært normalt tidligere, og ser 
nå på hva som må gjøres av investeringer 
før neste sesong. Store muligheter for alle 
som driver campingplass og ikke minst deres 
leverandører.

Eksempler på produkter og tjenester som treff er målgruppen er:
■ Lekestativer, trampoliner og utemøbler
■  Aktiviteter som utleie av båt, kano, sykkel og annet 
 utstyr
■  VVS (Installasjoner, vaskemaskiner, tørketromler, 
 miljøvennlige varmtvannsberedere, sparedusj, 
 innkastløsninger, sanitærutstyr etc
■  El-utstyr og tjenester som strømsøyler, ladestasjoner 
 til El-bil, styrings- & betalingssystemer og lys/
 armatur.

■  Utstyr til kiosk og gatekjøkken som f.eks. POS 
 løsninger, betalingsterminaler, innredning, etc
■  Skadedyr, sikkerhet, hjertestarter, brannvern, alarm, 
 overvåkning og bom
■  IT (HW & SW), digital skilting, bredbånd og mobile 
 løsninger
■  Bank, forsikring og regnskap
■  Ferdighytter og andre tilbud til gjester
■  Varebil/ traktor – kjøp og leasing.
■  Gressklipping, snømåking, etc

Bransjebladet Camping kan bistå med å sette opp annonsen for deg 
mot et tillegg på kr. 1 000 per annonse. Dette forutsetter høyopp-
løselige bilder, ferdig tekst og inntil to korrekturrunder.

Kontaktpersoner:
Redaktør: Tore Kristensen, tore@polinor.no 922 31 173
Salg: Trond E. Pedersen, tep@polinor.no 454 21 117


