Kunst Pluss

2022

Medieplan

Med oss treffer du kunst- og kulturinteressert i hele Norge. Både privatpersoner, folk fra
bransjen og beslutningstakere/ politikere lokalt og nasjonalt. Kunst Pluss har et opplag
på 2500 eks. pr. utgave og distribueres til 150 kunstforeninger, kommune- og
fylkesadministrasjoner, kunstsentre, kunstmuseer, biblioteker og mediehus. Bladet
selges også i utvalgte Narvesenutsalg og gjennom Tekstallmenningen.
Kunst Pluss faste lesere er kunst- og kulturinteresserte mennesker i alle aldre. Som
annonsør når du kulturaktører, kulturinstitusjoner, kunst- og kulturinteresserte lesere.
Kunst Pluss er medlem av Fagpressen, Norsk tidsskriftforening, Tekstallmenningen og
redigeres etter redaktørplakaten.
Betingelser
Utgivelser 2022
Nr. 1, materiellfrist 15.05. Utgivelse 20.06.
Nr. 2, materiellfrist 15.10. Utgivelse 20.11.

Ordinære priser
1/1 side kr. 9800,– (183 x 250 mm)
1/2 side kr. 5900,– (183 x 123 mm)
1/4 side kr. 2900.– (123 x 90 mm)

Utgiver: Norske Kunstforeninger
Redaktør: Hilde Herming
www.kunstforeninger.no
Kontak:
Epost: post@kunstforeninger.no
Tel: 22 42 20 35
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• Annonser som strider mot lov, er
villedende eller inneholder noe som
tidsskriftet mener strider mot moral,
god tone eller tidsskriftets verdier,
vil ikke bli trykket.
• Eventuelle feil må reklameres straks
og senest 7 dager etter innrykksdato.
• Kunst Pluss utleverer ikke benyttet
annonsemateriell såfremt det ikke er
gjort spesiell avtale om dette.
• For sent leverte annonser og annonser
som avbestilles etter deadline, faktureres
med 100% av annonsebeløpet.
• Kunst Pluss forbeholder seg retten
til å legge til en nøytral fargetone på
annonsen, dersom det kreves for
å skille den fra andre annonsører
eller annet redaksjonelt stoff.
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Helside
183 x 250 mm
8000,–

1/2 side
183 x 123 mm
4000,–
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1/4 side
90 x 123 mm
2500,–

