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Annonsering i Treningsindustriens medier



Treningsindustrien Publikum

Målgruppe og lesere

Treningsindustrien.no er den eneste målrettede publikasjonen mot treningsbransjen i Norge og har 
vært bransjens talerør over 7 år. Våre redaksjonelle saker skaper engasjement og deling. Bli med på 
reisen for å skape resultater for din egen virksomhet.

Antall unike brukere i perioden:

Antall sidevisninger i perioden:

Facebook

#Treningsindustrien

#Ledige jobber i treningsbransjen



Instagram

Linkedin

Nyhetsbrev

Podcast

Totalt



11 694 følgere

1 928 følgere



1 754 følgere

543 følgere

750 påmeldte

1 500 per måned

18 169 følgere

190 234

384 123

15 852 i snitt pr. mnd. 
32 010 i snitt pr. mnd.

Nettavis (Perioden 01.02.22 – 01.02.23) Kilde: Google Analytics

Sosiale medier

Trreningsindustrien er primært en nettavis, den leses og følges av treningssentereiere, driftere, PT-er, 
instruktører, leverandører, fysioterapeuter, helsepersonell, trenere, studenter innen trening/idrett, 
bedriftsledere etc. En lesergruppe med beslutningsdyktighet eller påvirkningskraft innen kjøp av 
utstyr og forbruksmateriell, ansettelser, oppstart, investeringer, nye konsepter og muligheter. 

Kontakt: Camilla Sparby, +47 477 07 338, camilla@a2media.no



Sponset innhold på Treningsindustrien.no

Du kan kjøpe enkeltsaker eller det antall som passer for din bedrift. Det er begrenset hvor 
mange sponsede saker som til enhver tid kan ligge på forsiden, så planlegging og 
kalenderbooking er smart.

En sponset sak vil promoteres på følgende måte

Liggetid en uke fra publisering, blant de 10 fremste sakene på forsiden, deretter rullerer 
den nedover på lik linje med resten av innholdet på siden. 

Sakene blir også promotert i Treningsindustriens sosiale kanaler; Facebook, Instagram og 
LinkedIn.

Prisstruktur

Pris for én sponset sak (du sørger for innholdet selv) kr 9900,-

Ønskes det promotering i våre sosiale kanaler blir det tillegg på kr 600,-



Innholdet eies av annonsør og kan gjenbrukes på egne flater og sosiale kanaler, for å 
oppnå maksimal spredning. En strategi vi anbefaler.

Kontakt: Camilla Sparby, +47 477 07 338, camilla@a2media.no



Annonsemuligheter

Plass nr. 1 (Vises på artikkelside) – kr. 8 000,- per måned  for minimum 50% visning 

Plass nr. 2 (Vises på artikkelside) – kr. 6 000,- per måned  for minimum 50% visning 

Plass nr. 3 og 4 (Kun forside) – kr. 3 000,- per måned  for minimum 50% visning

kr 10.000,- per måned for minimum 50% visning

kr 6.000,- per måned  for minimum 50% visningkr 4.500,- per måned

Format: 1060x400px

Format: Sponset episode

Plassering: 


Forside x4


Artikkelside x2

Midt banner

Podcast

Format: 1060x160px

Format: 145x550px , sticky

Top banner

Stående sidebar



Leverandørpartner

Pakkeløsninger

Treningspartner

- Logo-oppføring under «Leveradnørpartnere» med inngang til egen nettside

- Logo-scroller på forside med lenke

- Logo-scroller i artikkel med lenke

- En sponset innholdssak (listepris kr 9900,-)

- En stillingsannonse (listepris kr 5000,-)

kr 18.600,-

kr 12.600,-

- Logo-oppføring under «Treningspartnere» med inngang til egen nettside

- Logo-scroller på forside med lenke

- Logo-scroller i artikkel med lenke

- En sponset innholdssak (listepris kr 9900,-)

- En stillingsannonse (listepris kr 5000,-)

Denne pakken passer for deg som utstyrsleverandør, og inkluderer:

Denne pakken passer for deg som treningssenterkjede, og inkluderer:

Kontakt: Camilla Sparby, +47 477 07 338, camilla@a2media.no



Tekniske spesifikasjoner

Det er viktig å tenke på at annonsene skal fungere bra både på små og store 
skjermer. Det betyr noen ganger at en annonse vises i full bredde på en telefon, 
mens den kan bli ganske liten på en stor skjerm.



Annonser som vi snakker om her, er først og fremst ment som blikkfang. Det er 
derfor viktig at teksten ikke blir for liten. Det vil si at annonser bør være lesbare 
helt ned i 180 px. bredde, og ingen annonser bør være mer enn 1000 px. i 
høyden.



For å ha noe mer konkret å forholde oss til kan vi si følgende: Hvis du har en 
annonse i 4 cm bredde på et A4-ark, og den ser OK ut (mulig å lese skriften), så 
er den sannsynligvis OK på nett. Ved å klikke på en annonse skal man komme til 
en nettside som sier noe mer om produktet.



Annonseformater: 
Lag annonsene i riktig oppløsning/kvalitet. De skaleres

automatisk til riktig bredde



- Bildeformat: gif, jpg, eller png.

- Filstørrelse: Max 500 kb

- Annonsøren står ansvarlig for alt annonsemateriell



Godkjent materiell må leveres senest 3 arbeids- dager før kampanjestart.

Kontakt: Camilla Sparby, +47 477 07 338, camilla@a2media.no



Ledig stillinger på Treningsindustrien.no

Din stillingsannonse plassert og promotert direkte mot den mest relevante 
målgruppen.



Du treffer tidligere, eksisterende og fremtidige PT-er, instruktører, trenere, 
senterledere, studenter og over snittet treningsinteresserte personer.



Stillingsannonse:

- Plassert rett under de første sakene på forsiden

- På samlesiden Stilling ledig på Treningsindustrien.no.

- Stilling ledig-seksjonen promoteres i våre sosiale kanaler (Facebook, Linkedin og 
Instagram)



Aktiv spredning av hver annonse via facebook-gruppen ”Ledige jobber i 
treningsbransjen”.



Tekst og materiell gjenbrukes fra Finn.no eller andre kanaler eller lages og sendes 
til oss.



Stilling ledig-artikkelen peker til din egen rekrutteringsløsning eller 
kontaktinformasjon.



Pris per stillingsannonse: 5 000 NOK eks mva

Karusell på forside

Side for «ledige stillinger»

Kontakt: Camilla Sparby, +47 477 07 338, camilla@a2media.no



Kontakt salg: Camilla Sparby, +47 477 07 338, camilla@a2media.no

Ansvarlig redaktør: Sivert Sletten, +47 41 41 98 98 , redaksjon@treningsindustrien.no


