
Størrelse Pris

1/1 side 14 300

1/2 side 10 100

1/3 side 9 200

1/4 side 6 500

1/8 side 4 800

4. omslag 16 400

Spesialplassering + 10 %

www.trenytt.no

FAGBLAD FOR TREBEARBEIDING, INNREDNING, MØBLER OG DESIGN

Frister 2023
Nr. Frist  Utgivelse 

1  02.02. 22.02.

2  24.03. 20.04.

3  25.05. 15.06.

4  01.09. 21.09.

5  06.10. 26.10.

6  24.11. 14.12.

2023
medieplan

Treindustrien
Treindustrien leverer ferskt bransjestoff i magasinet seks 
ganger i året. I tillegg oppdaterer vi med nyheter 
fortløpende på  
trenytt.no.

Bladet informerer hele den trebearbeidende industrien og 
omsetningsleddene om hva som foregår innenfor produksjon, 
teknikk, økonomi, design, markedsføring, trender og 
bransjepolitiske spørsmål.

Vi skriver om det som skjer i bedriftene i bransjen og hos 
leverandørene og kundene deres. Kort sagt: Bransjestoff om og 
for treindustrien.

Treindustrien skal dekke hele trebransjens behov for nyheter og 
informasjon.

Treindustrien ble etablert i 2004, men har sitt utspring i det 
veletablerte bransjebladet Tre og Møbler. Bladet har i mer enn 40 
år holdt møbel-, innrednings- og trevarebransjen orientert om nytt 
og nyttig fra inn- og utland. Dette viderefører vi nå for hele den 
trebearbeidende industrien.

Annonsepriser 2023

Salgsansvarlig
Ronny Grenberg
Tlf: 90 76 39 84
E-mail: ronny@a2media.no

Bransjeguiden
Rubrikkannonse i  
formatet 33x52 mm (bxh)
Pris: 4000 per år
Løpende avtale, som sies opp 
skriftlig av annonsør.

Tema 2023
Nr 1:  Utstyr til sagbruk  
  og høvlerier
Nr 2:  Automasjon/ 
  sponavsug
Nr 3:  Overflatebehandling,  
  trevare

Nr 4:  Verktøy og maskiner
Nr 5:  Varehåndtering,  
  logistikk og lager
Nr 6:  Overflatebehandling

Nettannonsering
Ta kontakt for tilbud.
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trenytt.no 
Bannerannonser på Trenytt.no
Toppbanner  (1065 x 165)
Superboard  (1065 x 300)
Skyskraper  (180 x 500)
Artikkelboard liten  (340 x 170)
Artikkelboard stor  (340 x 280)
Nettboard artikkel  (580 x 400)
Plassene på nett deles,  
maks to annonsører pr plass.

Annonseartikler:
Vi tilbyr også content marketing, 
eller innholdsmarkedsføring,  
gjennom annonseartikler. Her kan 
du som annonsør legge til tekst, 
bilder, lenker og video i en egen 
artikkelmal fri for andre annonser.

Mobil:
Toppbanner  (320 x 100)
Artikkelboard  (320 x 250)

Nyhetsbrev:
Vi sender ut ukentlige  
nyhetsbrev med følgende  
annonseplasser tilgjengelig:
Toppbanner  (645 x 160)
Nettboard  (645 x 400)



•  Sagbruk og høvlerier

•  Trelastgrossister

•  Møbelprodusenter

•  Entreprenører og byggherrer

• Produsenter av dører,  
vinduer, trapper, kjøkken  
og bad

•  Produsenter av listverk, gulv 
og innredningssnekkerier

•  Ferdighusprodusenter

•  Designere og arkitekter

•  Andre som arbeider med tre 
og deres nettverk

• Bransjens underleverandører

Målgruppe Annonseformater

1/1 side
Stående Utfallende
190x265 mm 210x297 + 3mm

1/2 side
Stående  Liggende
92x265 mm  190x130 mm

1/3 side
Stående  Liggende
60x265 mm  190x85 mm

1/4 side
Stående  Liggende
92x130 mm  190x63 mm

1/1 side
190x265 mm

Utfallende:
210x297 mm

+ 3mm

1/2 side
92x265 mm

1/3 side
60x265 

mm

1/4 side
92x130 mm

1/2 side
190x130 mm

1/4 side
190x63 mm1/8 side 190x30 mm

1/8 side
92x63 mm

1/3 side
190x85 mm

medieplan 2023
www.trenytt.no

Abonnement
abonnement@askmedia.no
Tlf: 46 94 10 00

Bladformat: A4

Satsflate: 190x265 mm

Utfallende helside: 
216x303 mm

Antall Spalter: 4

Spaltebredde: 43

Ferdiggjøring: Stiftet

Utfallende trykk: Ja

Papirkvalitet omslag: 150 g

Papirkvalitet innmat: 150 g

Raster omslag: 72 linjer

Raster innmat: 72 linjer

Vi foretrekker at annonser 
leveres som høyoppløselig  
300 dpi PDF-filer.

Tekniske data:

Utgiver
Ask media as
Pb 130, 2261 Kirkenær
Org. nr. 965 522 441 MVA


