
Annonsepriser:
1/1 side kr 8.500
Format helside: 210 x 280 mm
Baksiden kr 10.500
Bakside format: 210 x 280 mm
Omslagsside kr 9.500

2/1 kr 15.000
2/1 side side 2 og 3 kr 16.500
Format dobbeltside: 420 x 280 mm

1/2 side kr 4.800
Halvside liggende: 210 x 140 mm

1/3 side kr 3.800
1/3 side liggende: 210 x 90
1/3 side stående: 70 x 218 mm

1/4 side kr 2.900
1/4 side: 140 x 100 mm

Nettannonsering på www.modellfl yinfo.no:
Toppbanner (768 x 246 pixler) kr 500 pr måned/5000 per år 

Høyrebanner/fi rmalogo:
175 x 60 pixler. Kr. 100 pr måned (selges på årsbasis)

Alle priser er eks mva og gjelder ferdig annonsemateriell.

Avbestillingsfrist:
2 uker før materiellfrist.
Annonsen leveres klar til trykk 
(PDF-format, oppløsning 300 dpi). 

Medieplan 2020
Modellfl y informasjon er medlemsbladet til Modellfl yseksjonen i Norges luftsport-
forbund. Bladet har vært utgitt sammenhengende siden 1977, og er Norges eneste 
modellfl yblad. Bladet utkommer 6 ganger pr. år og trykkes i høyeste kvalitet for 
best mulig fargegjengivelse. Som annonsør hos oss når du aktive modellfl ygere i 
alle aldre, som er opptatt av teknisk hobby, dronefl yging, verktøy, hjemmefi ksing, 
elektronikk og foto.

Trykt opplag: 5300

Løssalg hos 230 utsalgssteder

Annonsesalg:
Sissel Bjerkeset
Polinor Fagpresse AS
Epost: sissel@polinor.no
Tlf.: 922 10 891

Redaktør: 
Jon Gunnar Wold
Epost: jonwold@gmail.com

Grafi sk produksjon og trykk: 
Polinor AS, www.polinor.no

Toppbanner (768 x 246 pixler) kr 500 pr måned/5000 per år 

Redaktør: 

Rubrikkannonser:
95 x 37 mm kr. 350,-
190 x 37 mm kr. 500,-
190 x 50 mm kr. 650,-

Rubrikkannonser faktureres for ett år om gangen etter 
utgivelse av utgave 3. Oppsigelse av rubrikkannonse bare ved 
årsskifte eller etter nummer 3 i et utgivelsesår.

Nr  
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020

Annonsefrist
11. januar
28. februar
8. mai
31. juli
18. september
6. november

Utgivelse
6. februar
26. mars
6. juni
27. august
15. oktober
3. desember

Utgivelse = innlevering til distribusjon. Beregn 
2-10 dager leveringstid. Med forbehold om endringer.


