
PUBLISHER:  Geir Bergersen Ph: +47 48 03 41 83, e-mail:  geir@monitormagasin.no

PRICELIST 2019

ADVERTISING MATERIAL NOTE  
Monitor Magazine only accepts digital advertise-
ment material.  Please do not send analogue film 
or paper copies.  We prefer to receive the  digital 
material in prepress-prepared PDF-format. 

If uncertain regarding  the preparation of PDF-files, 
Monitor is able to offer you this service. 
     
Digital advertisement material must include all of 
the following items:

   
• CMYK-images with high resolution, i.e 300 dpi at 
100 %.  No compression.

• Only use Postscript-fonts.

• All colours should consist of CMYK colours 
(not pantone). 

• Allways include colour proofs that match 
the digital material.  We can provide this at  a 
cost of 320,- Nkr. 

ADVERTISEMENT DELIVERY 

• e-mail: geir@monitormagasin.no

• Dropbox or other service

Concider this:

• The file should be compressed (.sit or.zip) 
before file transfer through e-mail. 

• The file must be clearly named to correspnd 
with the appropriate magazine and the issue 
it shall appear in.    
   
• Please contact your sales representative 
by e-mail or phone, before sending materila 
and let us know how you will deliver the files

• If your ad blees outside the magazine mar-
gins, please bear in mind that any bodycopy 
or images of importance should be placed 
at least 13 mm from the ads margin.  The 
ad should have a bleed of 5 mm   ( Turn the 
page for details). 
   
• Monitor will invoice you for any additional 
prepres or layout work if the advertisemnet 
material is not prepress ready.

• This includes all material not delivered as 
listed above.

• Please observe that we need the material early 
in the production stage (se relase dates )under 
”None ready material” on the next page.

CONTACT

Geir Bergersen, mob: +47 48 03 41 83
e-mail: geir@monitormagasin.no

Anders Olsen, mob: +47 922 08 524
e-mail: anders@monitormagasin.no

Ola Pauli Landsverk, mob: +47 930 10 398
e-mail: ola@monitormagasin.no 
 
EXTRA CHARGE
Extra charge for special placement of adver-
tisemnt +10 %  Backpage +20 %.

DISCOUNTS 
15 % on advance booking of 3 advertisements. 
20 % on advance booking of 4 advertisements. 
30 %on advance booking of 5 advertisements. 

A prerequisite for the discount will only be give 
if all are booked at same time for all editions.  

Cancellation of advertisements will be ac-
cepted only with written notice that is recived 
by Monitor Norway no later than 2 weeks 
prior to the date which the advertisemnts was 
scheduled for publication.

INSERTS
Inserts in Monitor must not contain third-paty 
advertisements.  Maximum sixe: 200 mm 
width, 275 mm height.  Request offer. 

DISTRIBUTION
Monitor is distributed to the following target 
audiences:  Producers, engineers, executive 
managers in all production companies wor-
king within film and video, TV-stations, radio 
stations including local stations, recording 
studios.  PA-companies, installation firmas 
and all consultants within the fieal of work.  
Furthermore our compbined circulation co-
vers all companies in the event market and 
all makers of soft- and hardware.
  
• Public venues:
 Arenaes, theatre and other artistic stages and 

concert organisers.  AV and conference staff 
at hotels and resorts. 
 
• Government and public offices:

AV- and information staff and educational insti-
tutions. 
 
• Training:
Every vocational traning course at high school 
level, university, open university courses, 
adult learning facility and every community-
based media training course. 

TERMS
20 days after invoice-date. 

COMPLAINTS
Monitor Norway will not be held responsible 
for any mistakes caused by faulty material or 
late deliveries.  Complaints must be made 
within 5 days from publishing date,

TERMS 
5 000 copies published in Norway. 

PUBLISHER 
Monitor Norge
Postbox 80
N-3290 Stavern, Norway
Ph: +47 48 03 41 83
e-mail: post@monitormagasin.no
www.monitormagasin.no
www.monitorroadshow.no

Prices are subject to change.
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GIVE ME  A CALL

Geir Bergersen
Publisher

 Ph: +47 48 03 41 83
geir@monitormagasin.no

DEADLINES 2019

1/1 side

b 180 mm
h 244 mm

1/2 page

w 180 mm
h 122 mm

1/2 page
to edge

w 210 mm
h 140 mm

(ex. trimming)

1/3 page
w 180 mm
h 76 mm

1/3 page to edge
w 210 mm
h 94 mm

(ex. trimming)

1/1 side utfallende

b 210 mm
h 280 mm

(eksl. utfall)

1/1 full pages 29 200,- NOK

2 full pages  
 to edge

w 420 mm
h 280 mm

(ex. trimming)

2 full pages 56 200,- NOK 1/2 page 16 200,- NOK

1/3 page 11 200,- NOK

1/4 page
w 180 mm 
h 52 mm

1/4 page
 w 210 mm 

h 70 mm
(ex.trimming)

1/4 page standard
w 87 mm 
h 122 mm

1/4 page 7 800,- NOK

ADVERTISING RATES 2019

1/2 page

w 87 mm
h 244 mm

1/2 page
to edge

w 105 mm
h 280 mm

(ex. 
trimming)

1/March February 1 February 15 March  1

2/May April 12 April 29 May 24

3/Sep. August 2 August 16 September  6

 

4/Oct September 9 September 13 October 4

5/Dec November 22 November 28 December 16

Issue Last booking date
Material

Print ready  Publication date

ONLINE RATES: www.monitormagasin.no:

ATTENTION 
Use  + 5 mm 
bleed for ads that 
fall outside the 
magazine edge.

Example:

1/4 page landscape 
to edge

 w 210 mm 
h 70 mm

+ 5 mm bleed to the left, 
right and down.

Sidemodul-banner :   300 x 500 pixels   Price : 3 200,-/monthly
Placement: right by content

Centermodul-banner :   1000 x 300 pixels   Price : 5 000,-/monthly
Placement: center by content

Topmodul-banner :   1300 x 300 pixels   Price : 10.000,-/monthly
Placement: Top on page

Newsletter for email:
Top-banner :  1000 x 100 pixels   Price : 2.400,-/ 1 e-mail
Placement:  Top of newsletter to 1400 reg. emails

For more options see: 
ww.monitormagasin.no/mediaplan

GALLERY: 
Advert
44 x44 mm.

Advert in the Gallery 8 800,-NOK/for 5 no.Advert in TRADENEWS 6 360,- NOK/for 5 no.
w 44 mm h 55 mm

60 61

Arva Trading distribuerar Dolby Lake
I samband med Plasa 2006 utsågs Arva Trading till ny svensk distri-
butör för Dolby Lake. Dolby Lake är en produktgrupp från välkända 
Dolby Laboratories, med avancerad digital högtalarprocessor- och 
EQ-teknologi som riktar sig till såväl PA och ljudinstallationer som 
studiobruk.

Centas distribuerar Orion
Centas AB har slutit avtal med det sydkoreanska företaget Orion 
PDP ltd om att bli distributör av företagets kantlösa plasmor. 
Sedan en tid tillbaks har Centas marknadsfört Infinite Multi-PDP 
från Orion. Plasmorna har väckt stort intresse inom uthyrning och 
reklam. Infinite Multi-PDP är en kantlös 42” plasmaskärm med 
853 x 480 pixlars upplösning. Den nya kantlösa tekniken och den 
inbyggda splitterfunktionen medger att man kan bygga en 5 x 5 
(210”)-skärms data/videovägg. Även andra konfigurationer såsom 
panoramaformat finns. Med en utökad teknik kan man bygga upp 
till 10 x 10 42” plasmaväggar. Centas AB, www.centas.se

Ny bredbandsallians i Danmark
A+ och FastTV.net AB tillför nytt kapital till FastTV.net A/S. Därmed 
blir Danmarks femte största bredbandsbolag, A+, delägare i 
FastTV A/S. Alliansen sätter ytterligare press på konkurrensen om 
bredbands- och TV-kunderna i Danmark. Alliansen mellan FastTV 
och A+ innebär att det har bildats ett nytt, betydelsefullt alternativ 
till de övriga bredbands- och TV-operatörerna. Tillsammans når 
FastTV och A+ ut till en större marknad med fler tjänster: A+ kan nu 
förutom tjänsterna internet och telefoni erbjuda TV från FastTV till 
antenn- och bostadsföreningar. FastTV kan nu utöver IPTV erbjuda 
internet och telefoni under produktnamnen FastNet och FastPhone 
till energibolagens fibernätskunder. 

– För A+ är det nya avtalet med FastTV 
en naturlig del av en fortsatt positiv 
utveckling. Vi har under en längre tid 
upplevt en ökande efterfrågan från 
medlemsföreningarna på ett alternativ 
till TV-leveranserna från branschens 
gamla aktörer, och inte minst en 
önskan att tillgodose lokala önskemål 
på TV-paketeringen. Därför är det 
mycket positivt att vi nu kan erbjuda 
möjligheten att FastTV levererar 
TV-kanaler till föreningarna via vår 
backbone- och fibernät. På det sättet 
kompletterar vi våra tjänster till att bli ett 
fullständigt triple-play i föreningarna, 
säger Henrik Lind, VD på A+. 

AirTools & Lucid hos 
Soundware

Soundware Sweden representerar nu 
AirTools i Sverige. Air Tools tillverkar 
digitala Broadcast verktyg, mikro-
fonförstärkare och digitala matriser. 
Soundware Sweden representerar 
numera även Lucid som tillverkar AD-
DA Omvandlare/Audiointerface. Air 
Tools och Lucid är avdelningar under 
Symetrix.

Dan Gardefjord till Protel
Protel har anställt Dan Gardefjord 
som Projektingenjör och säljare. 
Dan tillträdde den 1 september. Han 
kommer närmast från AVID där han varit 

framtiden, säger Fred Arne Högberg, 
ljussättare på SVT.
– Vi har arbetat med Digital Vision 
sedan dess start. De har alltid försett 
oss med den support och teknologi 
som vi efterfrågar och vi har ett mycket 
stort förtroende för dem.
– SVT har varit kund till Digital Vision 
under en lång tid och vi är mycket 
glada att vi kunnat uppfylla deras krav 
på framtidens färgsättningssystem, 
säger Robert Ekström, operativ chef 
på Digital Vision.

Nu satsar fotbolls-
klubben DIF på webb-TV
Fotbollsklubben Djurgårdens IF hakar 
på den växande trenden med webb-
TV. Sändningarna kommer att 
innehålla egna matcher och på sikt 
även egenproducerat material som 
intervjuer med spelare, kommentarer 

verksam som Teknisk Supportchef. 
Dan Gardefjord är välkänd i branschen 
eftersom han har arbetat på TV4 med 
uppbyggnaden av nya TV 4 och Sony 
där han bl.a. byggde nyhetsstudion på 
SVT, samt Swe-Dish där arbetet bestod 
av att projektera och bygga upplänk-
bilar. Dan har också under sommaren 
hunnit med att delta i projekteringen och 
bygga BBC OB-Truck Unit10 Sports 
(HDTV) för MegaHertz i England.
- Dans breda och djupa kunskaper 
om Satellite och HF teknik ger oss 
också en välkommen förstärkning på 
den kraftigt expanderande kameral-
änkförsäljningen, kommenterar Mats 
Jungner VD.

SVT valde Nucoda 
Film Master

SVT har köpt en Nucoda Film Master till 
verksamheten för produktion av spel-
film. SVT behövde en färgkorrektor för 
HD-formatet till avdelningen för Fiction 
och Drama, och Nucoda Film Master 
kommer att användas tillsammans 
med det befintliga DVNR-bildbehand-
lingssystemet från Digital Vision. 
– Tack vare vår erfarenhet har vi lärt 
oss att interaktionen mellan operatören 
och maskinen är grunden till hög 
kvalitet. Vi är övertygade om att Film 
Mastern kommer att ge oss nya artis-
tiska verktyg på en högre teknisk nivå. 
Systemet är också en investering för 
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och höjdpunkter från matcher. Strea-
mingleverantören Qbrick har levererat 
DIF:s streamingplattform. Djurgårdens 
webb-TV kommer att vara tillgänglig för 
alla på Djurgårdens sajt. Till en början 
kommer fotbollsklubben att sända sina 
egna matcher, enligt TV-rättigheter 
med 24 timmars fördröjning, men i 
förlängningen kommer man aktivt 
att använda möjligheten med webb-
TV till fullo med kommentarer och 
intervjuer. I nyhetssammanhang kan 
man sända live, exempelvis inför ett 
nyförvärv. Satsningen innebär också 
nya möjligheter för företag att synas 
med banners och reklamfilm. 
– Vi tror att våra nya TV- och radioka-
naler blir väldigt populära bland alla 
supportrar och fotbollsintresserade 
som inte kan följa matchen direkt på 
arenan. Satsningen på webb-TV ger 
också alla de företag som ser idrott 
som en viktig marknadsföringskanal 
nya möjligheter att nå en utvald och 
intressant målgrupp, säger Jenny Fur-
tenbach, VD för Djurgården Fotboll.
DIF väljer att satsa på webb-TV för att 
tillgodose supportrarnas stora intresse 
för sitt fotbollslag. Webb-TV-sändning-
arna skapar nya möjligheter för dem 
som bor utomlands eller i andra delar 
av Sverige att följa Djurgårdens fot-
bollsframgångar. Det förenklar också 
för fansen som bor i Stockholm att följa 

klubbens bortamatcher. Sändningarna 
via webb-TV är möjliga tack vare de 
allsvenska klubbarnas nya avtal med 
TV-bolagen.

Ny support för Sonys 
nätverkskameror 

Sony har lanserat ett nytt serviceer-
bjudande för alla nätverkskameror i 
SNC-serien. Erbjudandet gäller alla 
kameror som sålts från den 1 sep-
tember 2006.
– Vi för ständiga samtal med våra 
partners och slutanvändare för att se 
till att vår service motsvarar kundernas 
krav. Vi har funnit att det viktigaste för 
våra kunder är teknisk telefonsupport 
och snabba reparationer och har därför 
sett till att detta som standard följer 
med SNC-kamerorna, säger Björn 
Admeus på Sony. 
För alla SNC nätverkskameror gäller 
nu att det följer med ett PrimeSup-
port-avtal. Man behöver alltså inte 
beställa PrimeSupport separat – det 
följer automatiskt med hårdvaran. 
Serviceavtalet gäller ett år, och i det 
ingår telefonsupport för frågor och råd 
om mjukvara, kamera och datorinstal-
lation. Om eventuella problem med 
kameran inte kan lösas via telefon får 
man i stället en ersättningskamera. 
Telefonsupporten ordnar all hämtning 
och frakt till valfri plats och lämnar 

Monitor får ny 
mediasäljare

Tidningen Monitor befinner sig i en 
expansiv fas med utökat redaktionellt
och kommersiellt samarbete i Skandi-
navien. För att möta ett ökat intresse 
av annonsering i Monitor har Hansen 
Media förstärkt på säljsidan genom 
att rekrytera Camilla Hansen. Hon 
kommer närmast från en tjänst som 
mediasäljare vid one 2 one. Från den 
1 oktober kommer Camilla Hansen 
att helt ta över all annonsförsäljning i 
Monitor. Robert Juth kommer övergå 
till annan försäljning inom Hansen 
Media AB.
- Jag ser fram emot att erbjuda Moni-
tors kunder så mycket hjälp jag kan i
deras marknadsplanering, nu när bran-
schen upplever en period av stark
tillväxt, säger Camilla Hansen.


