
BLI SYNLIG
Profileringsmuligheter

Alle priser forutsetter medlemskap i Næringsforeningen



Slik kan du profilere din bedrift 

SPENN
Et magasin for næringslivet
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Nettside
Næringslivets kilde til informasjon og arrangementer 

Nyhetsbrev
Ukentlig utsendelse direkte på mail 

Arrangementssponsor
Den populære møteplassen

Pakkeløsninger
Litt av alt

05 Stillingsutlysninger
Når du har behov for en ny kollega



01 SPENN

Målgruppe
SPENN har et opplag på 6300 og retter seg mot deg i næringslivet. Magasinet når 
ut til om lag 15.000 lesere. 80 % av alle som svarte på medlemsundersøkelsen 
leser det meste eller noe i SPENN. Og 80 % av de som har svart på undersøkelsen 
er toppledere eller mellomledere.
 
Distribusjon
SPENN sendes ut gratis til bedrifter i Kristiansandsregionen. Magasinet er 
tilgjengelig for flypassasjerer på Kristiansand Lufthavn Kjevik, tog-, buss- 
og fergeterminal, samt en rekke andre aktuelle steder i regionen. 

Levetid
Magasinet gis ut 4 ganger i året, og annonsene har dermed lengre levetid enn 
i dagspressen.

Kan jeg kjøpe en artikkel?
Nei. SPENN følger Redaktørplakaten som betyr at innholdet bestemmes av 
redaktøren og vurderes løpende. Men, du kan 1) spille inn et tema til vår 
kommunikasjonsansvarlig eller 2) bruke annonseplassen til å skrive tekst. 



Utgivelsesdatoer og priser

Utgivelsesdatoer i 2023

Utgave Dato for utgivelse Deadline for materiell
1 20 februar 3. februar
2 15. mai 28. april
3 25. september 8. september
4 27. november 10. november

Pris

Ett innrykk Medlemspris 
Kvartside 7500,- 
Halvside 12.000,- 
Helside 18.500,- 
Bakside 25.000,-
Advokatguiden 3500,- 
Årsavtaler Medlemspris
Kvartside 24.000,- 
Halvside 36.000,- 
Helside 60.000,- 
Bakside 90.000,- 
Advokatguiden 11.600,- 

• En årsavtale dekker alle 4 utgivelser
• Alle priser er eksklusiv mva
• For kombinasjon av SPENN-annonse og

digital annonse, se siden ”Pakkeløsninger”



Annonsestørrelser

1/1 side
205x277 mm

1/2 liggende 
205x136 mm

1/4 stående 
100x136 mm

Bakside 
215x222 mm + 3 mm kant



02 Nettside

Målgruppe
Annonsen ses av næringsdrivende som går inn på nettsiden for å finne 
informasjon eller melde seg på et arrangement. Når en klikker inn på linker 
og artikler via nyhetsbrevet vil annonse 1 og 3 (se neste side) vises.

Hvor mange ser annonsen?
Annonser på nettsiden gir rundt 6000-7000 visninger på en måned. 

Hvor lang tid ligger annonsen ute?
Vanligvis kjøper du annonsen for en måned om gangen. 



Plassering, størrelser og priser

Plassering Størrelse Pris Varighet Vises på 
mobil

1 Forside. Liggende under 
arrangementer

2400 x 500 px 6500,- En måned Nei

2 Forside. Stående annonse til høyre for 
”nytt om navn”

300 x 600 px 5000,- En måned Ja

3 Nyhetsartikler. Rett under ingressen. 730 x 320 px 6500,- En måned Ja

Annonsene kan rullere med andre annonser
Prisene forutsetter ferdig levert materiale (f.eks. jpg/png/gif)
Priser er ekskl. mva.



03 Nyhetsbrev

Medlemmenes favoritt
Nyhetsbrevet er vår mest populære kilde til informasjon, oppdateringer og 
invitasjoner til arrangementer. 90 % av medlemmene får informasjon om Næringsforeningen gjennom 
nyhetsbrevet, viser medlemsundersøkelsen! 

Innhold
Nyhetsbrevet sendes ut hver fredag med medlemsnytt, nytt om navn og et par 
invitasjoner til arrangementer. 
Arrangementsinvitasjoner sendes ut hver mandag, med ukens kommende arrangementer.

Åpningsrate
Åpningsraten på nyhetsbrevet ligger på 31 %. Sendes ut til 8220 abonnenter.
Åpningsraten for arrangementsinvitasjoner ligger på 27 %. Sendes ut til 6670 abonnenter.

Klikkrate
Klikkraten på nyhetsbrevet er på 30 % av de som åpner nyhetsbrevet.
Klikkraten på arrangementsinvitasjoner ligger på 22 % av de som åpner arrangementsinvitasjoner.



Størrelser og priser

Plassering Pris Varighet Størrelsesformat
1 Bannerannonse øverst i 

nyhetsbrevet + arrangementsmail
10.000,- eks. mva En måned. 8 annonser

Bredde: 550 px
Høyde: 290 px2 Annonse nederst i 

nyhetsbrevet + arrangementsmail
7500,- eks mva En måned. 8 annonser

3 Begge 15.000,- eks mva En måned. 16 annonser

Vær oppmerksom på
Det er et mulig worst-case scenario at du kjøper bannerannonsen i topp og konkurrenten 
din kjøper bunnannonsen - eller omvendt. 
For å unngå dette kan du ”eie” begge plasseringer i hele perioden både øverst og nederst.



04 Arrangementssponsor

Om våre arrangementer
Vi gjennomfører i gjennomsnitt mellom 80-100 arrangementer i året.  
Dette kan være B2B-arrangementer, kurs, bedriftsbesøk, infomøter eller foredrag. Fysiske og 
digitale. Listen er lang. 

Det kan komme alt fra 25 til 500 mennesker på våre arrangementer, og dette kommer an på 
tema og setting.  

Som sponsor av arrangementer blir bedriften din forbundet med:

• Etablerte, respekterte og dagsordensettende møteplasser 

• Gode arenaer for nettverksbygging, hvor du treffer potensielle kunder, leverandører og  
beslutningstakere 

• Gjennomsnittlig deltakerantall er vanligvis 40-60 deltakere



Pris

Skreddersydd opplegg
Her er det stor fleksibilitet på alle parametre, så det beste for deg og bedriften din er om du kontakter oss for et 
skreddersydd tilbud. Under ser du imidlertidig noen eksempler.

Sponse B2B-frokoster 
Bedriften din får 10 minutters presentasjon helt i begynnelsen, deretter vil B2B-presentasjonene begynne.
Bedriften vil bli synliggjort på nettsiden, i mailutsendelser, på skjerm og banner. Det blir altså markedsført som et 
arrangement i samarbeid med/sponset av bedriften din.
Prisforslag for Q1 og Q2: 50.000,-
Prisforslag for ett år: 90.000,-

Sponse en kursserie
Bedriften din kan sponse en kursserie innen et fagfelt som dere ønsker å bli forbundet med.
Dette kan for eksempel være markedsføring, salg, regnskap og mye annet. 
Bedriften vil bli synliggjort på nettsiden, mailutsendelser, skjerm og banner.
Prisforslag: 100.000,-



05 Stillingsutlysninger

Målrette mot næringslivet
Som medlem har du muligheten til å bruke nettsiden til Næringsforeningen for å lyse ut stillinger. 
Når du trenger kompetanse og nye kolleger, hva er vel bedre enn å målrette markedsføringen av 
stillingen direkte mot næringslivet?

På denne måten har du gode muligheter til å nå ut til mange relevante og potensielle kandidater, 
alt dette gjennom det største bedriftsnettverket mellom Oslo og Stavanger.

Hvordan går jeg frem?
Kontakt oss. Send link til stillingsutlysningen og logoen til bedriften, så tar vi oss av resten. 

Jeg kan jo bare sende inn en gratis medlemsnyhet om dette?
Godt tenkt. Men dessverre går ikke dette. Vi ser gjennom alle medlemsnyheter før de publise-
res, og vi har god kontroll på mulighetene du har som medlem. Så da ville vi i stedet oppfordre 
deg til å kjøpe en stillingsutlysning.



Pris

Enkelt innrykk 
Skal du ansette en ny kollega? Kanskje du ikke har det største budsjettet og ikke har benyttet deg av as-
sistanse fra et rekrutteringsselskap? Da kan du få god hjelp fra oss via stillingsutlysning i karusellen vår på 
nettsiden.

Årsavtale
Dette er nok mest aktuelt for deg som jobber med bemanning eller rekruttering. Årsavtalen gir deg mulighet 
til å publisere så mange utlysninger du vil på et år. Karusellen rullerer, og stillingene vil vises i en ”karusell” 
som kan scrolle bortover. 

Pris i 2022
En stillingsutlysning 1000,- eks. mva
Årsavtale 10.000,- eks. mva



06 Pakkeløsninger

Inneholder Pakkepris
Den store markedspakken Årsavtale på SPENN-annonse (helside)

To måneders annonsering i nyhetsbrevet (topp og bunn) 
To måneders annonsering på nettsiden (topp på forside)

90.000,- 
Opprinnelig 103.000

Markedspakken Årsavtale på SPENN-annonsering (halvside)
En måneds annonsering i nyhetsbrevet (topp og bunn)
En måneds annonsering på nettsiden (topp på forside)

50.000,- 
Opprinnelig 57.500

Nettside-pakken En måneds annonsering på alle plasseringer på nettsiden 
(forside, forside lenger nede, nyhetsartikler, 
arrangementskalender)

20.000,-
Opprinnelig 23.000

Den mobilrettede pakken En måneds annonsering i nyhetsbrevet (topp og bunn)
En måneds annonsering på nettsiden (nyhetsartikler)

19.000,-
Opprinnelig 21.500

Skreddersydd opplegg
Her er det mange kombinasjonsmuligheter. Du kan få det akkurat som det passer deg og bedriften din! 
Derfor er det beste om du tar kontakt med oss for et skreddersydd opplegg.



Ønsker du mer informasjon, eller vil du 
krangle litt på prisen?
Kontakt markedsleder, Odd-Arild Skonhoft:
oas@nikr.no
905 61 799


