Annonseinformasjon 2023
Fagbladet for avfalls- og gjenvinningsbransjen
Kretsløpet ble lansert i 1995 og er det eneste trykte
fagbladet for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Bladet
som har fokus på redaksjonelt innhold med høy kvalitet,
er en sentral og troverdig informasjonskilde for alle med
behov for å følge den rivende utviklingen i bransjen.
Kretsløpet når relevante beslutningstakere i kommunal,
interkommunal og privat renovasjonsvirksomhet,
miljøvernmyndigheter, konsulentfirmaer og stadig flere
produksjonsbedrifter med avfall som skal tas hånd om. Flere av virksomhetene som abonnerer på Kretsløpet, distribuerer
bladet til alle sine ansatte.
Fagbladet har seks årlige, utgivelser av det trykte bladet og e-magasinet, i tillegg til nettmagasinet kretsløpet.no og
nyhetsbrev.
Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er
dermed ikke nødvendigvis sammenfallende med utgiveren, Kretsløpet AS.
Redaktør: Astri Kløvstad | Tlf. +47 911 95 327 | E-post: astri.klovstad@kretslopet.no.

UTGIVELSESPLAN
Nummer:

1

2

3

4

5

6

Utgivelse:

13.02.2023

05.04.2023

07.06.2023

05.09.2023

24.10.2023

13.12.2023

Annonsefrist:

24.01.2023

17.03.2023

16.05.2023

17.08.2023

04.10..2023

24.11.2023

Konferanseblader planlegges for Årskonferansen 2023 (Avfall Norge) og Farlig avfallskonferansen 2023.
NB! Forbehold om endringer. Bestillingsfrist 2 dager før materiellfrist.

ANNONSEPRISER
Format:

Pris:

Mål:

1/1-side

Kr.16.000,-

180b x 263h mm eller utfallende: A4 + 5 mm beskjæring

1/2-side

Kr.9.800,-

180b x 128h mm (liggende) eller 88b x 263h mm (stående)

1/3-side

Kr.7.400,-

180b x 85h mm

1/4-side

Kr.5.800,-

180b x 64h mm (liggende) eller 88b x 128h mm (stående)

Bakside

Kr.19.100,-

Utfallende format: 210 b x 237h + 5 mm beskjæring

2./3. omslag

Kr.17.600,-

180b x 263h mm eller utfallende: A4 + 5 mm beskjæring

Andre formater og bilag etter avtale. NB! Alle priser er oppgitt i NOK eks.mva. og gjelder ved levering av ferdig materiell.

DIGITAL MARKEDSFØRING - annonsepriser på kretsløpet.no og i nyhetsbrev
Format:

Pris:

Mål:

Toppbanner

Kr.5.200,- / mnd

Leveres som jpg / gif i størrelse 1000b x 200h pixler (visningsstørrelse varierer)

Stolpeannonse

Kr.4.200,- / mnd

Leveres som jpg / gif i størrelse 500b x 900h pixler (visningsstørrelse varierer)

Annonsørinnhold

Etter avtale

Nyhetsbrev

Etter avtale

Leveres som jpg / gif i størrelse 1000b x 200h pixler (visningsstørrelse varierer)

DISTRIBUSJON OG MÅLGRUPPER
Opplag: Ca.1.450. Fagbladet sirkuleres ofte blant flere lesere og har lang levetid. Ekstra opplag i forbindelse med spesialutgivelser.
Målgrupper (abonnenter): Kommunale og interkommunale selskaper, private avfallsaktører, tjeneste- og utstyrsleverandører, myndigheter og
tilsyn samt andre med tilknytning til avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Annonseansvarlig:
Arnt Erik Isaksen | Telefon: +47 411 61 619 | E-post: arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no

