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MØTEPLASSEN FOR DEG SOM TRENER
WWWW.TRENINGSFORUM.NO

Norges største nettsted
treningsforum.no er i dag norges største plattform rettet mot trening
og kosthold med oppstart i 2003. Med 115 000 unike brukere per uke
og 150 000 følgere på facebook, sørger vi for å motivere nordmenn til
en sunnere livsstil hver dag. vi har en ukentlig rekkevidde på ca. 800
000. treningsforum.no er responsiv.
Vår redaksjonelle profil har fokus på fag og forskning innen følgende temaer:
Styrke/ muskelvekst, kosthold, fettforbrenning/kardio, forebygging og opptrening av skade, intervjuer, helse og hvordan å komme i form. Våre saker
inneholder kvalitet med et lettleselig språk for et større publikum.

innen trening

Hvem er leseren?
kJønnSfordeling

Menn: 62%

intereSSefelt
20 % trener for eget velvære
5 % trener for utholdenhet
40 % trener for styrke/sunnhet
13 % trener for fitness
15 % trener for kroppsbygging
4 % trener for annet
2 % trener ikke

Kvinne: 38%

Trenden har vist at kjønnsfodelingen jevnes ut ved økt trafikk

Våre verdier: Kvalitet, utvikling og kompetanse.
Hos oss finner du de siste nyhetene om trening og kosthold!
Treningsforum tar avstand fra doping!

trenningSklÆr

forBrUk

(hvor interessert er du)

(treningsrelaterte produkter per måned)

38 % er veldig interessert
48 % er litt interessert
13 % er ikke interessert
4 % vet ikke

I dag er det over 1 million nordmenn som er medlem på et treningssenter.
Av landets befolkning:
77% trener minst 1 gang i uken
32% trener på treningssenter
984 treningssentere
3 av 4 trener ukentlig eller oftere

45 % opptil 500 kr
30 % mellom 500-1000 kr
9 % mellom 1000-2000 kr
4 % 2000 kr eller mer

AlderSfordeling
10-19 år

20-29 år

27%

39%

Undersøkelse 2015, Virke Trening

30-39 år

Ukentlige tall:
115.000 unike brukere
300.000 visninger
Sosiale medier:
150.000 følgere på Facebook
17.000 følgere på Instagram

17%

40-49 år

13%

50+år
Kilde: Brukerundersøkelse, Treningsforum.no, september 2013

4%

Formater og priser

Forsideplasseringer

Artikkelsideplasseringer
2

1

web

3

3

Formater (web, visningsbasert)
1030 x 300 +
(hestesko)
180 x 500 + 180 x 500

50 kB

2

980 x 300

(toppbanner)

50 kB

3

180 x 500 pix

(skyskraper, sticky)

50 kB

0,25 ,- per visning
0,25,- per visning

4

980 x 300 pix

(superboard 1)

90 kB

0,20,- per visning

5

300 x 600 pix

(longboard)

50 kB

0,20 ,- per visning

6

980 x 300 pix

(superboard 2)

90 kB

0,20 ,- per visning

7

300 x 250 pix

(artikkelboard)

50 kB

0,15,- per visning

8

980 x 300 pix

(superboard 3)

90 kB

0,20 ,- per visning

9

580 x 400 pix

(netboard 1)

90 kB

0,20 ,- per visning

10

10

300 x 250 pix

(artikkelboard)

50 kB

0,15 ,- per visning

10

11

Formater (nyhetsbrev)
560 x 150 pix
(ukentlig) *

Maks størrelse
50 kB

Pris
5000,- kr per uke

11

560 x 150 pix

50 kB

10.000,- kr per mnd

12

Formater (mobil)
300 x 250 pix
(toppbanner)

Maks størrelse
50 kB

Pris
0,20 ,- per visning

13

300 x 250 pix

50 kB

0,20,- per visning

1

(ukentlig) *

(artikkelboard)

Mobilsideplasseringer
Forside
Artikkel

Maks størrelse
90 kB

Pris
0,36 ,- per visning
9

4

10
5

6

6
7

nyhetsbrev:
* Nyhetsbrevet sendes ut ukentlig til
33.000 e-poster (økende). Kun èn annonsør per utsending.

12

4

8

11

13

8

Digitalt bilag på Treningsforum.no
2

Formater
324 x 196 pix 		
220 x 196 pix 		

(forside)
(forside)

10 kB

3

260 x 100 pix 		

(artikkel)

10 kB

4

200 x 121 pix 		

(artikkel)

5

200 x 100 pix 		

(artikkel, kun mobil)

10 kB
10 kB

1

Maks størrelse
10 kB

Pris per uke
20.000 ,20.000 ,20.000 ,-

Artikkelsideplasseringer

Forsideplasseringer

Mobilsideplassseringer
Forside
Artikkel

Digitalt bilag/innholdsmarkedsføring –
annonser utformet med redaksjonell vinkling. Plasseres i vårt redaksjonelle miljø
som merkes med annonse. Du kan formidle det budskapet du ønsker, linkes rett til
ditt eget nettsted. Annonsører opplever
høy CTR og gode konverteringer med
digitale bilag.

5

Denne typen annonser skal gi leseren relevant mer-informasjon, slik at avsender/
annonsør beriker istedenfor å irritere, og
samtidig bygger kred i lesergruppa de
retter seg mot. Den visuelle utformingen
ligner gjerne også på den redaksjonelle.
Bilagene kjøres også på mobilsider. Nr 5
kjøres kun på mobil i en perfekt plassering.
Bilag/artikler
En kjøring gir 2 bilag/artikler på forside og
3 bilag/artikler på artikkelsiden. 5 saker
for kr 20.000,- per uke.

1

1
7

3

Du kan bytte saker når du måtte ønske
for å optimalisere egen kampanje. Sakene
spores i Google DFP og rapport blir ettersendt kunde.

1

Materiell:
Tittel/Overskrift: maks 30-40 tegn
Ingress: maks 40-50 tegn

2
7

Størrelser på bilder:
324x196 pixler til forside.
260x100 + 200x121 pixler til artikkelside.

4

2
4

Formater og priser
Utgiver:
Treningsforum DA
Grønlivegen 9, 3922 Porsgrunn
E-post: post@treningsforum.no
Telefon: 35 10 05 25
Opplag: 7.000
redaktør:
Rita Immerstein
E-post: redaksjonen@treningsforum.no

papir

Filformater:
Ferdig produserte annonser skal leveres i høyoppløst
PDF-format (.pdf ). Fonter og bilder skal være innbakt i filen. Bildene bør være ukomprimerte og ha en
oppløsning på 300 dpi. All fargebeskrivelse skal være
i CMYK for å sikre riktig trykk resultat. Utfallende annonser skal ha minimum 3 mm utfallende trykk (A4 +
3 mm på alle sider).
Annonsemateriell sendes til: post@treningsforum.no
Store filer kan sendes over via www.filemail.com eller
www.yousendit.com til post@treningsforum.no

Siden 2009 har Treningsforum gitt ut magasinet 6 ganger i
året med distribusjon via Interpress: Mix Narvesen, bensinstasjoner, ICA, Mix og Treningsforum sine egne abonnenter.
Mix Narvesen har over 440 kiosker med over 200 000 kundebesøk hver dag.Magasinets redaksjonelle profil har fokus på
fag og forskning innen følgende temaer: Styrke/ muskelvekst,
kosthold, fettforbrenning/kardio, forebygging og opptrening
av skade, intervjuer, helse og hvordan å komme i form. Våre
saker inneholder kvalitet med et lettleselig språk for et større
publikum.Magasinet er på 100 sider og er den eneste norske
publikasjonen i sitt slag.
Våre verdier: Kvalitet, utvikling og kompetanse.
Hos oss finner du de siste nyhetene om trening og kosthold!
Treningsforum tar avstand fra doping!

Annonseformater:
2/2 - Dobbel (oppslag, utf.)
1/1 - Helside (utfallende)
1/1 - Helside (satsflate)
1/2 - Halvside liggende
1/2 - Halvside stående
1/4 - Kvartside liggende
1/4 - Kvartside stående

Mål:
426 x 303 mm
216 x 303 mm
190 x 264 mm
190 x 130 mm
92 x 264 mm
190 x 62 mm
92 x 130 mm

Spesialplassering:		
Bakside: Kr 30.000,Oppslag, side 2-3 og 4-5: Kr 40.000,-

Pris:		
Kr 30.000,Kr 20.000,Kr 20.000,Kr 13.000,Kr 13.000,Kr 10.000,Kr 10.000,-

Utgivelsedato og materiellfrister
for 2016:
NUMMER
1 - 2016
2 - 2016
3 - 2016
4 - 2016
5 - 2016
6 - 2016

Utgivelsedag	
04. feb
07. april
02. juni
21. juli
22. sept
17. nov

mat. frist	
20. des
01. feb
01. apr
01. jun
01. aug
01. okt

Utgivelsedag er på Narvesen kiosker.
Abonnenter vil få bladet 1-2 uker før.

«Vises du ikke, finnes du ikke»
Alle priser er eks. MVA.

Kontaktinformasjon

ta kontakt i dag for tilbud!

Annonseinformasjon for webannonser
Alt materiell som leveres må være klar til publisering
og overholde krav til valgt format. Treningsforum har
tilgjengelig annonseformatene gif, jpg, flash, html- og
tredjepartskoder. Ved Flash-/html-annonser må det
tilrettelegges for at linken åpnes i et nytt vindu. Flashannonser må ha en clickTAG inkludert. Vi gjør oppmerksom på at flash-formatet ikke aksepteres av Apple og vil
derfor ikke være synlig på iPhone og iPad. Materiell må
ikke være i strid med markedsføringsloven. Annonser
som oppleves som sjenerende for brukeren kan nektes.
Vi kan i de fleste tilfeller være behjelpelige med å utforme annonser mot et vederlag.

Postadresse:
Treningsforum DA
Grønlivegen 9
3922 Porsgrunn

Besøksadresse:
Treningsforum, 2 etg.
Verviksvegen 2
3937 Porsgrunn

org.nr:
992 229 039 MVA

e-post:
post@treningsforum.no

telefon sentralbord:
35 10 05 25

