MEDIEGUIDE 2018 ARKITEKTUR N
Arkitektur N er fagtidsskriftet for norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. Tidsskriftet presenterer og diskuterer utvalgte byggverk, interiører og landskapsprosjekter, både for faggruppene selv og for byggebransjen og det arkitekturinteresserte publikum.
ARKITEKTUR N fungerer som fagets vindu mot omverden og har presentert det beste av det som bygges i
Norge siden den første utgivelsen av bladet i 1919.

Målgrupper/distribusjon
Arkitekter MNAL, AFAG og studenter

4016

Interiørarkitekter NIL og studenter

446

Landskapsarkitekter NLA og studenter

689

Betalt abonnement

808

Løssalg

95

Gratis distribusjon samarbeidspartnere
Totalt

253
6 307

Hver utgave har i gjennomsnitt 10 900 lesere.
Lesere og lesetid
• 80% har lest de siste 4-6 utgavene av Arkitektur N
• 60% oppgir at de bruker opptil 59 minutter på å lese
en utgave av Arkitektur N
• 74% leser bladet mer enn en gang
• 7 av 10 tar vare på tidsskriftet i mer enn 6 måneder
• 30% oppgir at tidsskriftet leses av mer enn én person
Hvordan leses Arkitektur N
• 91% mener at Arkitektur N er et seriøst tidsskrift
• Rundt 80% sier at Arkitektur N er verdifullt for
deres yrke
• 73% er enige i at Arkitektur N er Norges viktigste
tidsskrift for presentasjon av arkitektur
Hvordan leses produktannonnser
• Ca. 6 av 10 oppgir at de finner produktannonser de
kan ha nytte av i jobbsammenheng i Arkitektur N
• Rundt halvparten oppgir at de ofte eller av og til
søker mer informasjon om produktene som blir
annonsert
• 35% diskuterer av og til annonser med kollegaer,
som viser at innholdet i annonsene utgjør en del av
beslutningsgrunn- laget for anbefaling av produkter til
prosjekter
• Byggevarer og belysning er produktkategorier leserne
i størst grad har innflytelse over
Alle tall fra leserundersøkelse gjennomført av
Rambøll i perioden mars/april 2015.

ARKITEKTUR N utgis av Norske arkitekters lands- forbund og har samarbeidsavtaler med Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening og Norske
landskapsarkitekters forening. Arkitektur N kommer ut
seks ganger i året, opplaget er ca 6300.

MEDIEGUIDE 2018 ARKITEKTUR N

Dobbeltside:
Sats: 420×265mm
Utf: 460×297mm+4mm

Helside:
Sats: 190×265mm
Utf: 230×297mm
+4mm

ANNONSEPRISER
Helside 		
Halvside
Kvartside
Omslag innside
Bakside 		
Dobbeltside

Halvside bredde:
Sats:190×132mm
Utf: 230×148mm
+4mm

26.500,–
18.500,–
13.300,–
29.700,–
30.900,–
42.600,–

BILAG
Utsendelse av bilag inkluderer
pakking i plast med bladet,
adressering og distribusjon.
0–20 gram
kr 6,– pr stk
21–50 gram
kr 8,– pr stk
51–100 gram
kr 10,– pr stk

Kvartside:
Sats: 95×132mm

Halvside høyde:
Sats:95×265mm
Utf: 115×297mm
+4mm

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Dersom bilaget veier mer, ta
kontakt med oss for et tilbud.

Kvartside bredde:
Sats: 190×66mm

Alle priser eks. mva.
RABATTER
Rabatter gis ved årsavtaler
eller flere annonseinnrykk.
Husk at rabatter også oppnås
ved annonsebestilling sammen
med Arkitektnytt og digital
annonsering.
Formidlingsprovisjon 2%.

UTGIVELSER 2018
Materiellfrist

Bilagsfrist

Hos mottaker

Uke

Tema

1 		

16.01

		

25.01

06.02

6

Interiør

2 		

27.02

		

08.03

21.03

12

Landskap

3 		

22.05

		

31.05

13.06

24

Signalbygg

4 		

14.08

		

23.08

05.09

36

Teknologi

5 		

18.09

		

27.09

10.10

41

Bærekraft

6 		

27.11		

06.12

18.12

51

Student

KONTAKT – ANNONSERING

Bladformat 230×297mm

OG ANNONSEMATERIELL

Satsflate 190×265mm

Merethe Brattsti Songli

Papir omslag 250g Gallerie Art Silk

Mobil: 900 78 529

Papir innmat 130g Gallerie Art Silk

E-post: annonser@arkitektur.no
(merk Arkitektur N)
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ANNULASJONSFRIST
Annulasjon må skje skriftlig
innen 2 uker før materiellfrist.
Husk å få bekreftelse fra oss
i retur. Retten til reklamasjon
bortfaller hvis materiellfrist ikke
overholdes. Reklamasjoner og
rettelser må gis skriftlig.

