
Hvorfor annonsere på ambulanseforum.no?

PRIVATE ABONNENTER

82 % 
av våre lesere er veldig godt fornøyd 

med Ambulanseforum.

71 %
 av våre private lesere mener 

Ambulanseforum setter dagsorden.

80 %
 av de private mener Ambulanseforum 

er meget godt egnet til å tilegne seg 
fagkunnskap.

LESERE I BEDRIFTER

80 %
av våre lesere er veldig godt fornøyd 

med Ambulanseforum

75 %
 av bedriftene mener Ambulanseforum 

setter dagsorden.

75 %
 av bedriftene mener Ambulanseforum 

er meget godt egnet til å tilegne seg 
fagkunnskap.

Ambulanseforum.no har ca. 

15 000
unike brukere pr. måned 

Vi når bransjen med

5 000
faste/returnerende brukere  

pr. måned

24 000
sidevisninger pr. måned

Her kommer det ut nyheter  
daglig. Hvert år legges det ut i 

gjennomsnitt 900 artikler. 

Ifølge Norfakta er leserne 
oppsiktsvekkende fornøyd med 

Ambulanseforum!

I 2021 blir Ambulanseforums fagtidsskrift heldigitalt. Som annonsør 
på ambulanseforum.no når du den prehospitale målgruppen direkte. 
Ambulanseforum er til for å styrke prehospital akuttmedisin  
og dele livreddende kunnskap.

ambulanseforum.no

Medieplan 2021



ambulanseforum.no
Priser nettannonser

Stillingsannonse* Link til utlysningstekst kr     3 500,- ekskl. mva. pr. måned

1    Toppbanner 1198 x165 px kr     9 000,- ekskl. mva. pr. måned

2a  Panoramabanner 1198 x 300 px kr     6 000,- ekskl. mva. pr. måned

2b  Panoramabanner  1198 x 600 px kr     7 000,- ekskl. mva. pr. måned

3    Netboard   388 x 385 px kr     3 000,- ekskl. mva. pr. måned

4    Inne i artikkel 1198 x 300 px kr     4 500,- ekskl. mva. pr. måned

5    Native  kr     4 000,- ekskl. mva. pr. uke

Prisene er basert på ferdig materiell fra annonsør. 
Maks 2 annonser rullerende pr annonseplass
*Se mer info om stillingsannonse på neste side

Forside

… fortsettelse forside

Inne i artikkel

1: 1198 x 165

3: 
388 x 385 

5: 
Inngang

5: Native

2a: 1198 x 300
4: 1198 x 300

2b: 1198 x 600

ANNONSEKONSULENTER

Anita Madshus
Tlf: +47 90 11 06 88
anita@a2media.no

Kine Holm
Tlf: +47 958 94 913
kine@a2media.no

Annonsekontor
A2Media AS

Kaffegt. 16, 2270 Flisa
www.a2media.no

1: 1198 x 165



4: 1198 x 300 
 

Google Analytics viser at våre digitale 
lesere er opptatt av stillingsannonser.  
ambulanseforum.no er derfor en 
svært aktuell kanal for å fronte ledige 
stillinger i bransjen der man ønsker 
en bred tilgang av søkere.

Stillingen får en egen side med 
utlysnings beskrivelse, samt lenke  
til søknadssiden.

Deling av  
annonser/innlegg  
i sosiale medier

Vi kan dele din annonse 
eller innlegg til våre følgere 
på Facebook og Instagram/
Instagram story for økt 
synlighet!

Ta kontakt med Anita eller 
Kine i A2Media for pris.  
Se kontaktinfo på forrige side.

KUN  

   3500,-
EKSKL. MVA. 
PR. MÅNED

Stillingsannonser på  
ambulanseforum.no

Priser annonsering webinar

Hovedsponsor  alene kr     20 000,- ekskl. mva.

To som deler pr. annonse kr     11 000,- ekskl. mva.

Høsten 2020 har vi testet ut webinar med ulike 
temaer. Dette er veldig populært hos vårt publikum. 
Foredragene blir liggende på Ambulanseforums 
plussløsning i etterkant sammen med artikler om 
temaet. Det innebærer at sponsorer av webinaret 
er synlige også etter at webinaret er gjennomført. 
Materiell til webinar kan være både film som vises i 
pausen, bilde, annonse og vi trenger også logoen din.

Webinar

NYTT 
PRODUKT! Nyhetsbrev

Pris annonse nyhetsbrev 

Annonse   nyhetsbrev  kr     2 500,- ekskl. mva.

Ambulanseforum  
sender ut  

nyhetsbrev til ca.  
1100

mottakere 2–4 ganger  
i måneden


