NY TID

100 SIDER BOKMAGASIN + BILAG HVERT KVARTAL MED FLEST
OMTALER AV INTERNASJONAL LITTERATUR OG DOKUMENTAR I NORGE

INTERNASJONAL KOMMENTARAVIS | BOKMAGASIN | Se våre bokomtaler på NYTID.NO

LØSSALG KR 195 (INKL BILAG)

Mediainformasjon 2021
«Jeg har stor glede av Ny Tid, det er ikke
mange kritiske stemmer der ute for tiden,
iallfall ikke på en så grunnleggende måte.»
Thomas Hylland Eriksen
Utgivelsesplan:
Vår:
1. mars inkl. temabilag Varsling
Sommer: 1. juni inkl. temabilag Fred
Høst:
1. sept inkl. temabilag Modern Times Review (dokufilm)
Vinter:
1. des. inkl. temabilag
Materiellfrist: den 10. i måneden før utgivelse.

VÅRE ANNONSEFLATER (kun øvre halvdel av nettsiden er vist, annonser merket i rødt):
Nytid.no forside - sidebar
NY TID

Nytid.no artikkel - sidebar
NY TID

Nytid.no forside - Native ad
NY TID

Artikkel - inline annonse
NY TID

300 x 600 pixler
(Skyskraper)

300 x 300 pixler

710 x 160 pixler

300 x 300 pixler

Nyhetsbrev
NY TID

Papir - 1/2 og 1/4 side
NY TID
Kvartside:
127 x 175 mm
stående
Halvside:
250 x 175 mm

600 x 160 pixler
(grafikk) varierende høyde
hvis innholdsmarkedsføring

Kommentaravisen NY TID er i dag Norges største bokmagasin
– hver utgivelse har rundt 40 omtaler av norsk og internasjonal sakprosa.
NY TID kommer ut med rundt 100 sider hvert kvartal, inkl. temabilaget Orientering.
Nytid.no er en god markedskanal for et lesersegment av samfunnskritiske,
internasjonalt orienterte lesere i alderen 35–70 år som er interessert i omtaler
av sakprosa, essays, kronikker og dokumentarfoto.
Våre flater inkluderer nettsider, papiravis og nyhetsbrev, og pakkeløsninger kan
avtales. Vi har åpnet opp for innholdsmarkedsføring (Native advertising) på
våre nettsider og i nyhetsbrev hver uke (5000 abonnenerer på nyhetsbrevet).
Vi har 25 000 lesere som ser oss som et godt supplement til andre aviser.
Veilende priser for enkeltkjøp av annonser på våre flater pr. 1.april 2021:
Papiravis/bilag: Helside tabloid 7000 kroner (250 x 360 mm)
Halvside tabloid: 3900 kroner (250 x 175 mm)
Dobbeltside tabloid: 9800 kroner
Mindre annonser: 2000 kroner (148 x 90 mm f.eks)
Digital annonse forside og artikkelside: 300 x 300 pixler *
Digital annonse artikkelside (Skyskraper) 300 x 600 pixler*
Digital annonse inline artikkel 3900 kr/uke (710 x 160 pixler)
Digital native ad - forside + artikkel *
* etter avtale. Alle priser er eks. mva.
Kontakt Iril Kolle på iril@nytid.no for mer informasjon

