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Annonser og stillingsutlysninger i Transit Magasin.
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VÅRE LESERE:
Våre lesere er spesielt opptatt av grønne og
globale spørsmål. 
Mange av våre lesere er ansatt i en ideell
organisasjon, engasjert medlem av en ideell
organisasjon eller spesielt opptatt av de samme
samfunnsspørsmålene.
Ansatte i ideelle organisasjoner, akademia,
offentlig sektor og privat næringsliv.
Ansatte i globale organisasjoner, departementer
eller i diplomati.
God utdannelse, akademikere, økonomer og
ingeniører. 

MÅLGRUPPER
Siden oppstart har vi

systematisk bygget

lesergrupper ved

bevisst bruk av

sosiale medier.

Transit Magasin er NGOenes og sivilsamfunnets uavhengige magasin, og medlem
av Fagpressen. Mange av våre lesere er innom spesielt for å se etter ledige
stillinger. 

TRAFIKKVEKST
Transit Magasin har

over 10.000 unike

lesere hver eneste

måned. Via våre

kanaler i sosiale

medier når vi en

presis målgruppe.

Våre lesere er globalt engasjerte mennesker. Derfor er
sannsynligheten høy for å nå de rette kandidatene til stillinger
i organisasjoner og virksomheter med et internasjonalt
perspektiv. I motsetning til ordinære Finn-annonser når vi
også mennesker som ikke aktivt leter etter en ny jobb, men
som er høyt kvalifiserte og globalt engasjerte kandidater, og
som kan bli fristet av muligheten.



ANNONSEPRISER
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MÅLGRUPPER
Gjennom bevisst

oppbygging av

lesergrupper, via

strategisk bruk av

sosiale medier, når

vi ut til våre lesere 

= dine målgrupper.

Plassering i stillingsdatabase
Plassering av stillingsutlysning i alle nyhetsbrev
Plassering i Facebook-gruppen for ledige stillinger

Som pakke MEDIUM, men i tillegg:
Distribusjon på Facebook-siden, Twitter og LinkedIn-side
Betalt distribusjon på Facebook

Denne er plassert øverst på alle sider, og er den
annonseplassering som gir mest synlighet.
Format 728 x 90 px.

På alle sidevisninger, meget god synlighet
Kvadratisk 300 x 300 pixler

Plasseres i alle artikler, 640 x 190 pixler

Vises blant nyhetsoverskriftene, 728 x 90 px
Posisjon nr 1 (høyt oppe) Kr. 9.900,- pr måned
Posisjon nr 2 (lavere plassering) Kr 6.900 pr måned

Stilling ledig

Pakke MEDIUM:

Kr. 5 500,- 

Pakke LARGE:

Kr 7.000,-

Toppbanner

Kr 9.900,- pr måned

Banner i sidestolpe

Kr. 6.900 pr måned

Artikkelbanner

Kr. 6.900 pr måned

Banner i forsidefeed

FAGPRESSE

Transit Magasin er

medlem av

Fagpressen.

Transit Magasin

drives etter

magasinets

formålsparagraf,

Redaktørplakaten og

Vær Varsom-

plakaten. 

https://www.transitmag.no/formalsparagraf/
http://www.nored.no/Redaktoeransvar/Redaktoerplakaten
http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/


SLIK NÅR DU FRAM
MED DITT BUDSKAP
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Dette er innholdsmarkedsføring:

Artikkel merkes og plasseres i egen innholdsblokk på
begge forsidene. I tillegg distribueres artikkel i
nyhetsbrev, i våre Facebook-kanaler, på Twitter og på
LinkedIn, en kanal vi ser får stadig større
oppmerksomhet.

Dersom det er ønskelig at vi skal produsere tekst,
bilder og annet innhold, så løser vi det. Vi kan ta hånd
om hele produksjonen av tekst, vi gjør intervjuer og
har fotograf i staben.

Annonsering 14 dager: 9.900,- + mva

Tips: Innholdsmarkedsføring kombineres gjerne med
forsidebanner eller toppbanner. Ta kontakt for godt
tilbud.

Spørsmål?
Klar til å bestille?
Kontakt:

Ann Kristin Haugen
A2 Media
Tlf 41 81 21 32 
ann-kristin@a2media.no

Spørsmål?
Klar til å bestille?

Ann Kristin Haugen
A2 Media
Tlf 41 81 21 32 
ann-kristin@a2media.no



D E T T E  E R  T R A N S I T  M A G A S I N

Transit Magasin er NGOenes og sivilsamfunnets
uavhengige magasin, og medlem av Fagpressen.

Spørsmål?
Klar til å bestille?

Ann Kristin Haugen
A2 Media
Tlf 41 81 21 32 
ann-kristin@a2media.no

I våre spalter får du møte folk verden rundt, gjennom reportasjer skrevet av vårt
nettverk av journalister, basert i alle verdensdeler. Vi ønsker å levere
reportasjer, nyheter og debatt som gir norsk offentlighet økt forståelse og
kunnskap om land og regioner som sjelden får de største overskriftene de
største mediene. Våre felles globale utfordringer er øverst på agendaen i Transit
magasin:

Klima- og miljø
Menneskerettigheter
Flukt og flyktningers rettigheter
Sikkerhetspolitikk og fredsarbeid
Internasjonalt samarbeid
Bistandspolitikk og nødhjelp
Teknologi og økonomi
Global ulikhet

Våre felles globale utfordringer er øverst på agendaen
i Transit magasin:


