En kaffe med:

Nr 1, 2022, årgang 25

Christian
Louis
Granly
i Circle K

år

Medieplan 2022
setter søkelys på bransjenytt fra inn- og
utland, trender og utvikling av gode driftskonsepter, praktiske
løsninger, økonomi, produkter og caser som bidrar til inspirasjon
og innsikt i en bransje som er i en rivende utvikling.

Bransjemålgrupper:

Dely og Kjøkken & Kaffe:

Byr på mat fra
mormors kjøkken
GROOVY DINER:

SHELL TANA:

PRIMULATOR:

INSPIRASJON PÅ MENYEN:

Her får
du Norges
største burger

Burgersalg til
himmels etter
modernisering

Smarte highspeed ovner gir
nye muligheter

Lag en smakfull
Kyllingkebab eller
Mexican burger

• Kjedene og selvstendige aktører innen servicehandelen
• KBS og Convenience
• Fastfoodkjedene og gatekjøkken
• Quick service restaurants
• Fast casual restaurants
• Street food-konsepter
• Storkiosker og bensinstasjoner
• Café, kaffebar og konditori
• Leverandører til servicehandelen
• Nøkkelpersoner innen storhusholdning

Utgivelser:

Priser:

Nr.

Tema:

Utgivelse Matr.frist

1

Mat på farten

17.02

03.02

2

Iskrem og kalde drikker, interiør og uteservering

31.03

3

Fisk, vegetar, vegansk, sunne retter på menyen

4

(alle priser er eks. mva)

Format:

Pris kr:

17.03

1/1 side

16 500,-

12.05

28.04

1/2 side

11 500,-

Fastfood, take-away og emballasje

23.06

09.06

1/4 side

7 500,-

5

Gode matopplevelser langs veiene i Norge

15.09

02.09

6

Pizza og saftige burgere, kasse-, skjerm- og betalingsløsninger

20.10

07.10

Oppslag

28 000,-

7

Søte fristelser og varme drikker

01.12

18.11

2. omslagsside 19 500,Bakside

22 000,-

Annonsemateriell:
Annonser leveres som høyoppløst pdf, husk 5 mm
ekstra til skjærekant ved utfallende annonse.
Materiell sendes til: mat@medierogledelse.no
E-posten merkes med Convenience + utgave.
Kansellering må skje skriftlig senest to uker før
materiellfrist til nils.sorensen@medierogledelse.no
Inkl. i annonsekjøpet er utarbeidelse av materiell utført av vårt reklamebyrå, Bram, begrenset oppad til 10% av summen det annonseres for.
Arbeid utover dette faktureres. Brams timepris er kr. 800.- eks. Mva.
Annnonsering på nett og nyhetsbrev:
Vi tilbyr ulike plasseringer samt innholdsmarkedsføring,
ta kontakt for tilbud!
Convenience Markedet: Her får du en oppføring
med logo, adresse og kontaktinfo på våre nettsider
og i våre papirutgaver. Kr 4 000,- pr år.
Bilag: Pris etter avtale.

For annonsering og tilbud kontakt oss!

1/1 side:
190 x 265 + 5 mm
utfallende:
210 x 297 + 5 mm

1/2 side liggende:
190 x 130 + 5 mm

1/2 side stående:
92 x 265 + 5 mm

1/4 side:
92 x 130 + 5 mm
1/4 side liggende:
190 x 63 + 5 mm

Bakside:
190 x 237 + 5 mm
Utfallende:
210 x 237 + 5 mm

Nils W. Sørensen, markedssjef
nils.sorensen@medierogledelse.no / tlf: 909 22 470

