
Materiellkrav
Annonsemateriell sendes som ferdig PDF med bilder 
i 300 dpi og CMYK fargerom. Annonser mindre enn 
helsider skal ikke leveres utfallende. Helsider som skal 
være utfallende må leveres 5 mm utfallende på alle 
kanter. Vi ber om at all tekst, logoer og annen viktig 
informasjon er satt 10 mm inn fra nettoformat.

 

Ønsker du å annonsere i SEILmagasinet eller  

på seilmagasinet.no? Ta kontakt på  

salg@seilmagasinet.no.

Priser & formater
 Pris i kr pr uke Format (b x h)
Toppbanner* 6 000 768 x 150 px 
Netboard* 5 500 468 x 400 px
Skyskraper* 5 000 180 x 500 px
Artikkelboard 4000 468 x 60 px
Plakat* 2 000   180 x 250 px
Banner* 1 500 468 x 60 px
Formater merket * er basert på 50 prosent visning.

Annonsering nyhetsbrev
Plakat 2000 180x250
Netboard 4000 468x400
Formater merket * er basert på 50 prosent visning.

www.seilmagasinet.no

   Stående Liggende 
   Pris i kr (b x h) (b x h)
2/1 side* 35 800  440 x 297 
1/1 side* 19 800 220 x 297  
1/2 side 12 800 90 x 262 184 x 130 
1/4 side 7 400 90 x 130 184 x 63 
1/8 side 4 800 43 x 130 90 x 63 
1/16 side 2 600 43 x 63 

* Legg til 5 mm. på alle sider for beskjæring.

Utgivelser i 2015

Utgave Materiellfrist           Levering
Nr 1 16.01.15 09.02.15
Nr 2 13.02.15 09.03.15
Nr 3 01.04.15 27.04.15
Nr 4 08.05.15 01.06.15
Nr 5 12.06.15 06.07.15
Nr 6 07.08.15 31.08.15
Nr 7 25.09.15 19.10.15
Nr 8 13.11.15 07.12.15

Priser & formater

• 2. omslagsside: kr 24 900  
 3. omslagsside: kr 23 800 
 4. omslagsside: kr 26 000  
• Bransjeguiden, logoann. (9 utg.) kr 6 600 • 43x63 mm 
• Bransjeguiden, tekstann. (9 utg.) kr 3 850.

• Drives av seilere – for seilere
• Inneholder alt du trenger å vite 

som seiler
• Samarbeider med seilforeninger 

over hele landet

Materiell sendes som pdf til
annonse@seilmagasinet.nowww.norskmaritimtforlag.no

Seilmagasinet.no er et nyttenettsted 
og nyhetstjeneste for seilere med 
30 000 unike besøkende i måneden. 
Her finner seilerne terminlister og 
påmeldingstjeneste til regattaer, foruten 
nyheter om seiling og tips og råd til å bli 
en god seiler.
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1. Alt annonsemateriell skal leveres i elektronisk form (se tekniske 
materiellkrav) med mindre bladet er gitt i oppdrag å utarbeide 
annonsen.

2. Det påhviler annonsør å påse at annonserte opplysninger/
påstander er i henhold til de krav som stilles av myndighetene 
hva dokumentasjon angår.

3. Med unntak av avtalt og bekreftet plass selges bladets 
annonseplass for tilfeldig plassering. Misnøye med plassering er 
derfor ingen reklamasjonsgrunn.

4. Evt. rabatter og provisjoner er gitt under forutsetning av at 
bladets betalingsbetingelser blir overholdt, og kan i motsatt fall 
bli tilbakeført.

5. Reklamasjonsretten bortfaller der annonsemateriell er innlevert 
senere enn bekreftet dato.

6. De oppførte annonsepriser inkluderer ingen ytelser utover selve 

innrykningen.
7. Dersom bladet skal utarbeide annonsen på oppdrag for annonsør 

blir dette belastet med et tillegg på netto innrykningspris med 15 
prosent, minimum kr. 500,-

8. Tilleggsomkostninger for annonsemateriell som ikke er ihh til 
bladets spesifikasjoner belastes annonsør.

9. Bladets betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager. Annonsene 
faktureres separat rett etter utgivelse.

10. Bladet har intet ansvar for materiell levert av annonsør, byrå 
eller andre.

11. Reklamasjon skal gjøres skriftlig og senest 2 uker etter bladets 
utgivelse. Bladets maksimale ansvar strekker seg til avtalt 
innrykningspris.

12. Bestilt, men ikke benyttet annonseplass faktureres annonsør.
13. Faktura til andre enn annonse-bestiller vil bli omfakturert til 

bestiller dersom opprinnelig fakturamottaker ikke overholder 
bladets salgsbetingelser.

14. Det påhviler annonsør selv å påse at materiell blir levert innen 
oppsatt materiellfrist. Ved gjentagende annonsering blir sist 
anvendte annonse benyttet dersom nytt materiell ikke er levert 
innen oppsatt frist

15. Avbestilling av annonseplass må gjøres skriftlig innen en måned 
før materiellfrist. Ved avbestilling og endring senere enn 10 
dager før kampanjestart, faktureres hele beløpet som opprinnelig 
avtale. Det samme gjelder ved manglende innlevert materiell.

16. Enhver tvist om opprettelsen, forståelsen og gjennomføringen av 
denne avtale, skal søkes løst gjennom minnelige forhandlinger 
mellom partene. Alle tvister som ikke kan løses i minnelighet, 
skal løses ved de alminnelige domstoler med Asker & Bærum 
Tingsrett som verneting.

Salgsbetingelser Norsk Maritimt Forlag AS

Modulkart magasin

Halvside stående
90x262mm

Dobbeltside
440x297mm

(+ 5mm utfallende)

Helside
220x297mm

(+5mm utfallende)

Kvartside spalte
43x262mm

Kvartside stående
90x130mm

Halvside liggende
184x130mm

1/8 side liggende
90x63mm

1/4 side liggende
184x63mm

Husk å legge til 5 mm på dobbeltsider og helsider for beskjæring.  

Tekniske data  • SEILmagasinet


