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ANNONSEMATERIELL  
Monitor tar kun i mot digitalt annonsemateriell. 
Materialet vil vi ha er som en trykkferdig PDF-fil, 
med fargeseparerte farger. 

Er du usikker på hvordan du skal lage det digi-
tale materialet, så ta kontakt med oss. 
     
Annonsematerialet skal bestå av:

  
• Bildene skal være i CMYK og høyoppløselige, dvs. 
300dpi ved montering i 100%. Bildene skal være 
uten komprimering.

• Bruk bare postscript-fonter.

• Alle farger skal defineres i CMYK. 

• Skal du være sikker på at fargene stemmer 
overens med det som trykkes, må du sende 
med et digtalt prøvetrykk som stemmer 
overens med det digitale materialet. Hvis du 
ønsker at vi skal lage et prøvetrykk for deg vil 
dette medføre en ekstra kostnad på 320,-. 

Media:

• Dropbox, wetransfer, filemail o.l

• e-post: annonser@monitormagasin.no

• Minnepenn eller CD pr ordinær post

Viktig å tenke på:

• Komprimer filene (.sit eller .zip) før du sender over 
materialet på mail. Vedlegg på over 10 MB kan være 
problematisk å sende pr. e-post. Ta i så fall kontakt 
med oss. 

• Døp filene med kundenavn og Monitor 
utgivelsesnummer. Slik at det går klart fram 
til hvilken utgave av Monitor annonsen skal 
være med i.    
   
• I utfallende annonser bør tekst og viktig  
grafikk plasseres minst 13 mm innenfor netto-
formatets kanter. Utfal lende annonser skal ha 
5 mm skjæringsmonn. Se eksempel neste side. 
 
• Vi fakturerer for ekstra repro- og layoutarbeide 
hvis materialet ikke er trykkferdig. 
   

ANNONSEUTFORMING  
Vi kan bistå med utforming av annonser, ønsker du 
hjelp til dette ta kontakt med oss.

KONTAKTPERSON  
Geir Bergersen, mob: 48 03 41 83 
e-post: geir@monitormagasin.no

Anders Olsen, mob: 922 08 524
e-post: anders@monitormagasin.no

Ola Pauli Landsverk, mob: 930 10 398
e-post: ola@monitormagasin.no 
 
EKSTRA KOSTNADER 
Plasseringstillegg +10 %
Baksiden +20 %.

RABATTER 
15 % ved bestilling av 3 stk. annonser i tre 
utgaver innenfor et kalenderår. 20 % ved bestil-
ling av 4 stk. annonser. 30 % ved bestilling av 5 
stk. annonser. Dette forutsetter at annonsene 
har samme annonseformat i alle utgivelsene. 

AVBESTILLING
Avbestilling kan senest skje 20 dager før siste 
materiellfrist. Avbestilling skal skje skriftlig 
og stilles pr. e-post, fax eller brev til Monitor 
Norge. Avbestilling som forandrer rabatt-
grunnlaget vil føre til at rabattene trekkes, og 
ny faktura utstedes. 

TRYKKVALITET 
Monitor Norge tar ikke ansvar for eventuelle mindre 
avvik i trykkgjengivelsen. 
 
BETALINGSVILKÅR 
10 dagar etter fakturadato. 

REKLAMASJONER
Monitor Norge tar ikke ansvar for feil i an-
nonse eller reproduksjon hvis det er mangler 
ved levering eller ikke  levert til rett tid. Klage 
på feil ved annonsetrykk eller fakturaer skal 
gjøres innen 5 dager etter utgivelse.

ANNONSEBILAG 
Annonsebilag i MONITOR får ikke inneholde 
annonser fra tredjepart, uten å avtale dette 
med utgiver. Maks. størrelse: 200 mm bred, 
275 mm høy. På grunn av begrensninger i vår 
avtale med Posten Norge AS, kan ikke bilag 
være tyngre enn vekten av Monitor. 

GALLERIET
Leverandør- og produsentguiden inngår nå i 
”Galleriet” i Monitor. Her har du også mulighet 
for egenutformede annonser. Standard mål 
for galleriet er: 
• Bredde 44mm, høyde 44mm
1 år 8 800,- (5 utgaver)  1/2 år    5 400,-
• Bredde 90mm, høyde 44mm
1 år 15 700,- (5 utgaver)  1/2 år 8 200,-
• Radannonser (6 tekstrader)
1 år 2 280,- (5 utgaver)

Annonsering i ”Galleriet” forutsetter bestilling 
og forskuddsbetaling ved første innrykk. Pris 
eksl. moms.

DISTRIBUSJON
Produsenter, teknikere, innkjøpsansvarlige 
hos produksjonsselskap, film- og videosel-
skaper, TV-stasjoner, radiostasjoner (inkl. 
lokalradio), lydstudioer. PA-ansvarlige og 
lydinstallatører. Konsulent og serviceselskap 
innen lyd, lys og bilde samt hardware- og 
softwareleverandører.   
  
•  Arenaer, teatre, scener og konsertarran gører, 
AV- og konferanseansvarlige på kongressbygg 
og hoteller.   
 
• AV- og informasjonsansvarlige i stat, fylke 
og kommune samt utdanningsinstitusjoner.  
 
• Samtlige medieutdanninger på videregående 
skole og voksenutdanning. Bladet går også ut 
til høyskoler og universiteter med studietilbud 
innen media, kultur og informasjon.

Distribuert opplag cirka 5 000 eks. 

UTGIVER 
Monitor Norge
PB 80
3290 Stavern
Tlf: 48 03 41 83
Fax: 94 77 04 42
e-post: post@monitormagasin.no
www.monitormagasin.no
 
Gjeldende moms kommer i tillegg.
Forbehold om prisendringer.
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Ta kontakt med meg for best 
mulig eksponering i  

Monitor!

Geir Bergersen
Publisher

 Mob: 48 03 41 83
geir@monitormagasin.no

UTGIVELSER 2019

1/1 side

b 180 mm
h 244 mm

1/2 side liggende

b 180 mm
h 122 mm

1/2 side liggende
utfallende

b 210 mm
h 140 mm

(eksl. utfall)

1/3 side liggende
b 180 mm
h 76 mm

1/3 side liggende 
utfallende
b 210 mm
h 94 mm

(eksl. utfall)

1/1 side utfallende

b 210 mm
h 280 mm

(eksl. utfall)

1/1 side 29 200,-

Oppslag utfallende

b 420 mm
h 280 mm

(eksl. utfall)

Oppslag 56 200,- 1/2 side 16 200,-

1/3 side 11 200,-

1/4 side liggende
b 180 mm 
h 52 mm

1/4 side liggende utfallende
 b 210 mm 
h 70 mm

(eksl. utfall)

1/4 side standard
b 87 mm 
h 122 mm

1/4 side 7 800,-

Alle priser inkluderer 4-fargers trykk

ANNONSEPRISLISTE 2019

1/2 side
stående

b 87 mm
h 244 mm

utfallende
1/2 side
stående

b 105 mm
h 280 mm

(eksl. utfall)

1/Mars Februar 1 Februar 15 Mars  1

2/Mai April 12 April 29 Mai 24

3/Sep. August 2 August 16 September  6

 

4/Okt September 9 September 13 Oktober 4

5/Des November 22 November 28 Desember 16

Nr Siste bestillingsdag
Trykkferdig materiale

OBS! Absolutt siste dag!  Utgivelsesdato 

BANNERPRISER PÅ MONITORS 
HJEMMESIDE:

OBS! Bestiller 
du en utfallende 
annonse må den 
levereres med  
netto annonsemål 
+ 5 mm 
i den retningen 
magasinet 
beskjæres.
Se eksempel.

Eksempel:

1/4 side liggende utfallende
 b 210 mm 
h 70 mm

+ 5 mm til venstre, 
høyre & nedover

Sidemodul-banner :   300 x 500 pixels   Pris : 3 200,-/måned
Plassering: høyreside langs artikler

Sentermodu-banner :   1000 x 300 pixels   Pris : 5 000,-/måned
Plassering: høyreside langs artikler

Toppmodul-banner :   1300 x 300 pixels   Pris : 10.000,-/måned
Plassering: Øverst forside og påfølgende sider

Nyhetsbrev til epost:
Topbanner :  1000 x 100 pixels   Pris : 2.400,-/ 1 nyhetsbrev
Plassering: Øverst på nyhetsbrev til 1400 reg. eposter

For flere alternativer nett se: 
ww.monitormagasin.no/mediaplan

GALLERIET: 
Rubrikkannonser
44 x44 mm.

Annonsering i ”Galleriet” 
forutsetter bestilling og 
forskuddsbetaling ved 
første innrykk. Pris eksl. 
moms. 

Annonse i Galleriet 8 800,-/for 5 nr.Annonse i Bransjenytt 6 360,-/for 5 nr.
b 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.


