
Brennaktuelt.no er den eneste nettavisen for hele brannmiljøet 
i Norge! Vi informerer om det som skjer, og skaper engasjement 

og debatt.

VÅRE ANNONSEMULIGHETER

1. TOPPBANNER: PRIS KR 7 500,- pr. mnd.
Format: PC 1065x300, mobil 320x400.

2. STICKY SKYSKRAPER: PRIS KR 6 000,- pr. mnd.
Format: PC 180x500. (Vises kun på PC.)

3. MIDTBANNER: PRIS KR 5 000,- pr. mnd.
Format: PC 1065x300, mobil 320x400.

4. MIDTBANNER: PRIS KR 4 000,- pr. mnd.
Format: PC 1065x300, mobil 320x400.

Maks 3 annonsører rullerer pr. plass.
Filformat: gif, jpg, png, HTML eller 3. parts kode.
Filstørrelse: maks 300kB.

Alle priser i mail oppgitt eks. mva.

REDAKSJONELL ANNONSE: 
PRIS FOR TO UKER: KR 5 000,-
Ligger på redaksjonell plass nr. 3 merket med 
«annonsørinnhold». Materiell: Send tekst og bilder i 
JPG.

STILLINGSANNONSE 
PRIS FOR TO UKER: KR. 4 000,-
Materiell: Send tekst og logo i JPG. 
Ønskes stillingen i Nyhetsbrevet koster det
kr. 1 000,- ekstra.

NYHETSBREV
Format: 1065x300
Sendes ut hver mandag til over 1 300 abonnenter.
Toppbannerplass: kr. 2 900,- pr. uke.
Annonseplass 2 – 4 kr. 2 000,- pr. uke.

LEVERANDØRGUIDE

Pris: 4 900,- for et helt år!
Leverandørguiden er laget slik at det skal være enkelt 
for kunder å finne rett leverandør og produkt. Dere vil 
bli knyttet opp til de stedene i landet som dere tilbyr 
tjeneste, og under de arbeidsområder som passer 
dere. Samt at dere vil få «deres egen side» hvor det 
skrives info om bedriften, og alt dere kan tilby. Alt 
som skrives her er dere søkbare på.

For mer informasjon eller bestilling av din
annonseplass, ta kontakt med:

Camilla Sparby
Telefon: 477 07 338
E-post: camilla@a2media.no

• Vi har i snitt 8 900 brukere pr. måned.
• 13 500 sidevisninger i snitt pr. måned. 
• Utgiver er Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO).
• BFO sine medlemmer har 25 % rabatt på all 

annonsering hos oss.

Brennaktuelt.no er alltid på jakt etter gode annonsører, slik at 
vi kan opprettholde arbeidet med å være en viktig formidler og 

talerør for de som jobber og er interessert i brannfaget.

• Rådgivere
• Fagansvarlige
• Leverandører
• Produsenter
• Kursveiledere

• Innkjøpere
• Skoler
• Barnehager
• Kommuner
• Andre viktige personer i fagmiljøet

Nettavisen leses også av private utenfor brannfaget. 

Brennaktuelt.no gis ut av Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO).
BFO har som formål å være den ledende organisasjonen i Norge 

som skal skape gode betingelser for alle aktørene i brannfaget, for 
å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier.

Med i BFO er virksomheter som har fokus på brannsikkerhet enten 
som produsenter, leverandører, rådgivere, utførende, sluttbrukere 

eller innen utredning, forskning og utdanning.

Via oss treffer du både de som jobber innenfor, og de som har
interesse for brann- og sikkerhetsfaget.
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BRENNAKTUELT.NO
LEVERANDØRGUIDE

Ønsker dere digital annonsering ut til brann- og 
sikkerhetsbransjen, så er brennaktuelt.no rett kanal!

Våre lesere:


