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Profil- og stillingsannonser - Medieplan 2023

FOR DEG SOM SKAPER
FREMTIDEN WWW.TU.NO

Om Teknisk Ukeblad
Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin og utgis 8 ganger i året i 2023.
Våre lesere er i hovedsak ingeniører og sivilingeniører som er medlemmer av Nito og Tekna.

OPPLAG:

158.000

TEKNISK
U K E B L A DT E K N I S K
UKEBLAD
FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

0922
169. ÅRGANG
18. OKTOBER
2022

FOR DEG SOM SKAPER
FREMTIDEN

0722
169. ÅRGANG
23. AUGUST
2022

HØYDE: 400 meter

EFFEKT: 40 MW

Teknisk Ukeblad er et medlemsgode for medlemmer
i våre eierorganisasjoner Tekna og Nito.
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Innhold med dypere innsikt
ANNONSE FRA

I hver utgave har Teknisk Ukeblad temasider med tverrfaglige
teknologireportasjer.
Til disse temautgavene er det anledning til å kjøpe innholdsannonser.
De redaksjonelle artiklene lages uavhengig av disse annonsene.
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Materiellfrist

Tema

27. januar
17. mars
05. mai
14. juni
18. august
22. september
27. oktober
08. desember

Automatisering
Elektrisk transport
Samferdsel
Maritim industri og havbruk
Energi
Bygg
Smart industri
Klima og miljø

15:59

Annonseformater og priser
Pris på bilag oppgis på forespørsel. Andre annonseformater fåes også på forespørsel.
Annonseformatene er oppgitt med bredde x høyde i millimeter.

Formater

Satsspeil

Utfallende**

Pris

1/1 helside*

193 x 270 mm

217 x 294

51.000,-

1/2-side, liggende

187 x 132 mm

1/2-side, stående

91 x 264 mm

1/4-side, liggende

193 x 64 mm

1/4-side, stående

47 x 264 mm

62 x 294

15.000,-

2/1 dobbeltside

404 x 264 mm

434 x 294

85.000,-

Bakside, omslag

217 x 244 mm

Native ads

193 x 270 mm

29.000,106 x 294

29.000,15.000,-

63.000,217 x 294

60.000,-

*) 1/1 helside gjelder også 2.- og 3.-omslagsside.
**) NB! Husk å legge til 5 mm på topp, bunn og begge sider på utfallende annonser. Viktig informasjon i annonsen må
ligge minimum 10 mm innenfor papirkanten.
Alle priser er oppgitt eks. mva.

Kontakt og materiell
André Stømner
Key Account Manager
andre.stomner@tumedia.no
Tlf. 90 87 87 87

E-poster for mottak av materiell

Materiellfrister

Annonsemateriell opptil 25 MB sendes til:
Profil printannonser: a@tu.no
Stilling printannonser: stilling@tu.no
Nett/bannerannonser: adops@tu.no
For nærmere informasjon se tumedia.no

Annonsemateriell som leveres klart for trykk følger
frister som oppgitt i utgivelsesplanen for hver utgave.
OBS! Dersom vi skal lage annonsenfor deg, bør materiellet leveres én uke før oppgitt materiellfrist.

Materiellspesifikasjoner
Programmer: InDesign, Acrobat, Photoshop, Illustrator.
Farger: CMYK (dersom materiell leveres som RGB, kan fargene
avvike noe i trykken).
Oppløsning: Bør være 300 dpi for best mulig bildekvalitet.
Filformater: PDF, EPS, PSD, TIFF, JPG, INDD, AI.
Fargeprofil innside: annonsere.tu.no/filer/PSO_MFC_Paper_eci.icc
Fargeprofil bakside: annonsere.tu.no/filer/ISO_v2_300_icc_joboption.zip

Regelverk
TU Media er pliktet til å følge markedsføringsloven
og alkoholloven. De viktigste forbudene går ut på at
det ikke er lov til å reklamere for alkohol, tobakk og
reseptpliktige legemidler. Våpen og modeller av våpen
er det heller ikke lov til å reklamere for. Reklame rettet
spesielt mot barn er forbudt.
Spørsmål om abonnement kontakt
kundeservice@tu.no

Forsidefoto: Eirik Urke / TU.no
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Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
har 85 000 medlemmer og er foreningen for de
som har eller holder på med en utdanning på
masternivå innenteknisk-naturvitenskapelige
fag. 72 prosent av medlemmene er sivilingeniører,
og nærmere 80 prosent jobber i privat sektor.

Nito – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
er den største av eierforeningene med 93 000
medlemmer. Nito organiserer ingeniører og
teknologer både med bachelor- og mastergrad,
samt andre som har tilegnet seg tilsvarende
kompetanse.

Teknisk Ukeblad Media AS
Besøksadresse: Grensen 3, 0159 Oslo
Postadresse: Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo
Telefon: 23 19 93 00 / www.tumedia.no

