
Interessert i den norske møteindustrien?  

For deg som vil påvirke ledende innkjøpere og planleggere av konferanser og events på det norske markedet, er dette 

en fantastisk mulighet!

Gjennom et omfattende samarbeid med HSMAI i Norge kommer Kick Off til å distribueres til ca 10 000 spesielt  

utvalgte mottagere.

Magasinet kommer ut med seks nummer i 2009, men målsettingen er at vi i 2010 øker antall utgivelser. Innholdet 

i Kick Off skal gi leserne inspirasjon og lyst, men også en hel del tips og råd. Vi skriver om alt som skjer i møte

industrien. Som upartisk aktør på markedet skal bladet selvfølgelig engasjere, berøre og granske den norske  

møteindustrien og deres aktører.

Som annonsør i magasinet  får du en mulighet til å nå ut til den norske møteindustrien i et friskt, moderne og  

gjennomarbeidet magasin med en treffsikker distribusjon.

 Ingunn Hofseth

� Sjefredaktør

Invester i norsk møteindustri

PRISLISTE & UTGIVELSESPLAN 2009



UTGIVELSESPLAN  (Med reservasjon om ev. endringer)

Nummer   Utgivelse  Matr. frist 

1   ultimo februar  10/2  
2   primo april  20/3  
3   medio mai  30/4  
4   medio september  27/8  
5   ultimo oktober  5/10  
6   primo desember  12/11 

ANNONSEPRISLISTE

Format     Bredde x Høyde    Pris

Opplag:     (434 x 298 mm)    41 950:

Bakside:     (217 x 273 mm)    35 950:

Permside, utfallende:   (217 x 298 mm)    31 950:

Helside, utfallende:   (217 x 298 mm)     30 950:

Helside, satsflate:    (197 x 278  mm)     30 950:

Halvside, stående utfallende:  (106 x 298 mm)    19 950:

Halvside, stående:    (99 x 278 mm)    19 950:

Halvside, liggende utfallende  (217 x 146 mm)    19 950:

Halvside, liggende:    (197 x 139 mm)    19 950:

1/4side: stående    (99 x 139 mm)         10 950:

1/4side: liggende    (197 x 69 mm)         10 950:

Ved valgte annonse gjelder + 5 mm utfall. 
Pristillegg ved ønsket plassering 15%. Bilag 25 gram 25 300:. For øvrige format: Be om tilbud.

MATERIALANVISNINGER
Annonsemateriell skal levers som høytoppløst trykkferdig pdf i samme størrelse 

som bestilt annonseplass. Bildene i dokumentet skal være tilpasset for 4farger 

offsettrykk (CMYK), være ukomprimert samt korrekt beskåret og montert i 100% 

størrelse. Oppløsningen skal være fra 266 dpi opp til 300 dpi.

Annonsemateriell kan leveres via epost: pics@laprensa.se eller direkte til vår ftp

server: ftp://laprensa.mine.nu (kontakt oss på tlf 0046 8568 790 30) for passord 

og login). For et tryktferdig materiell, eller annonser som ikke har vært innom 

annonseavdelingen før foreskrevet matr. frist, debiteres ekstra.

Annonser produsert av La Prensa AB med innrykk i Kick Off får ikke benyttes eller 

brukes i annen media/publikasjon.

FORøVRIG
 Bestilt annonseplass kan 

ikke annulleres senere enn 
tre uker før utgivelsesdag.

 Betalingsvilkår: 
faktureres ved bestilling, 
forfall ved utgivelse. Alle 
priser er nkr og eks moms.

 Bladets ansvar for feil 
er begrenset til høyst 
annonsekostnad.



ANNONSEBOOKING
Insero AS

+47 702 123 00

Magasinet utgis av: 

La Prensa AB (Org.nr: 556 4034741), Box 145, 125 23 ÄLVSJÖ, SWEDEN

Tel. +468568 790 30, Fax. +468568 790 31, Epost: info@laprensa.se 

www.laprensa.se

la prensa ab


