
Annonsemuligheter på Treningsindustrien.no

Stilling ledig
Din stillingsannonse plassert og promotert direkte mot den mest relevante 
målgruppen. Du treffer tidligere, eksisterende og fremtidige PT-er, instruktører, 
trenere, senterledere, studenter og over snittet treningsinteresserte personer. 

Stillingsannonse: Plassert rett under de 10 første sakene på forsiden, og på 
samlesiden Stilling ledig på Treningsindustrien.no. Stilling ledig-seksjonen promoteres 
på nyhetsbrev og i våre sosiale kanaler, inklusive aktiv spredning av hver annonse via 
facebook-gruppen ”Ledige jobber i treningsbransjen”. 

Tekst og materiell gjenbrukes fra Finn.no eller andre kanaler eller lages  
og sendes til oss. Stilling ledig-artikkelen peker til din egen  
rekrutteringsløsning eller kontaktinformasjon.

Pris per annonse/stilling: 4 900 NOK

Pakketilbud år – fra dato til dato: inntil fem stillingsannonser: 20 825 NOK

Pakketilbud år – fra dato til dato: inntil ti stillinger: 36 750 NOK

Nyhetsbrev
Bannerannonse 

Format: 630x90

Selges per måned (2 nyhetsbrev). Maks tre annonsører per måned.

Åpningsrate ca. 39 prosent

Klikkrate ca. 16 prosent

Klikk per unike åpning ca. 41 prosent

Pris: 2 990 NOK per måned 

Partnerpakke

 
En partnerpakke inneholder:

• Egen side under leverandører med tekst, bilder og 
kontaktinformasjon, relevant innhold

• Logo-opplisting under leverandøroversikten med inngang til egen 
side på treningsindustrien/alternativt egen hjemmeside

• Logo-scroller på forsiden
• Logo-scroller i artikler
• En sponset innholdssak

Pris per år: 18 000 NOK

Synliggjør deg selv som en av de toneangivende leverandørene 
i treningsbransjen!

MÅLRETTET 
REKRUTTERING

Alle priser er ekskl. mva.

All annonsering, bortsett fra stilling ledig, er 
forbeholdt partnere av Treningsindustrien.no



Toppbanner – RoS 

Format: 728x120

Toppbanner selges på 12 måneders avtale. 

Maks. fem annonsører: 25 000 per år. Fra dato til dato. 

Banner kan byttes ut inntil 6 ganger i perioden. Hyppigere mot pristillegg.

Hvis én annonsør kjøper toppbanner har denne alle visningene hele året, melder 
det seg en til deler de visningene (50/50). Melder det seg ytterligere en, deler 
de tre visningene (33/33/33), og kommer fjerdemann, deler de fire visningene 
(25/25/25/25) – til slutt med fem annonsører, deler de visningene (20/20/20/20/20). 

Maks CPM ca. 400 NOK* (for kampanjetilbudet maks. CPM 330)

Artikkelbanner topp

Format: 630x180

Alle artikler (unntatt sponset innhold)

Pris ut året: 7 500 NOK 

Flere annonsører deler visningene vektet (totalt antall visninger/annonsører).

Maks. fem samtidige annonsører.

Artikkelbanner bunn

Format: 630x90

Pris per uke: 950 NOK

Maks tre samtidige annonsører.

Sidebar-banner

Format: 550x250

Pris per uke: 1 875 NOK

Maks tre samtidige annonsører.

Spesialløsninger/formater – artikkel/forside
Eksempel:

• annonse i forsiderigget (blant de ti første sakene)
• annonse bred/høy rett under leverandørscroller forside
• kvadratisk banner i artikkel (630x630)

Pris/mulighet på forespørsel

Vi er behjelpelige med å lage annonser. Pris per time: 790 NOK

Bannerannonsering

UTSOLGT!

TILBUD!
Spesialpris fra 1. august

* Basert på historiske tall og estimerte gjennomsnittlige månedlige sidevisninger i 2017. Alle priser er ekskl. mva.



Sponset/betalt innhold

Bruk av innhold i markedsføringen, såkalt innholdsmarkedsføring/Content Marketing, har 
blitt en stadig mer vanlig form for annonsering. Kort fortalt handler det om å ha innhold som 
treffer og fenger målgruppen. Jo mer objektiv og informativ, desto mer troverdig. 

Om du ikke har saker, er usikker på sak eller vil ha saken redigert av en profesjonell 
journalist, kan vi hjelpe deg!

Treningsindustriens utgiverselskap, Loop Media Norge, har levert innhold til B2B-markedet i 
flere år. Standard artikkelpris er 6 500 NOK, men Treningsindustriens partnere får en rabatt 
på 45 prosent! Da vil en standard artikkel* koste 3 575 NOK.

Tips: Content Marketing is a long term relationship! It’s not a one night stand. 

Å bruke innhold som et markedsføringsverktøy for å bygge brand og troverdighet, samt 
skape leads og salg - krever en langsiktig horisont.

Synliggjør deg selv som en av de toneangivende leverandørene i treningsbransjen!

Prisstruktur:
Pris for én sponset sak (hvis du sørger for innholdet selv): 9 000 NOK 
(pluss promotering sosiale medier, adm gebyr): Totalt: 9 600 NOK

(Skal Loop Media lage saken, blir totalprisen 13 175 NOK)

Bestiller du en eller flere ekstra saker i forbindelse med kjøp eller 
fornyelse av partnerpakke, får du rabatt: Hver ekstra sak koster  
7 500 NOK (+ adm.gebyr)

Sponset innhold på Treningsindustrien.no
Du kan kjøpe plassering av enkeltsaker eller det antall som passer for din bedrift! Det er 
begrensninger på hvor mange sponsede saker som til enhver tid kan ligge på forsiden, så 
planlegging og kalenderbooking er smart. 

En sponset sak vil promoteres på følgende måte:

Liggetid en uke fra publisering, blant de 10 fremste sakene på forsiden

Deretter plassert sammen med annet sponset innhold før resten av nyhetsstrømmen 
forside. Total liggetid forside er en måned. Deretter blir innholdet liggende på samleside 
sponset innhold, og på din egen leverandørside på treningsindustrien.no.

Sakene blir også promotert i Treningsindustriens nyhetsbrev.

Promotering i våre sosiale kanaler 1x500 NOK (til selvkost, pluss et administrasjonsgebyr 
på 100 NOK). Det er satt en begrensning på frekvens og beløps, for å unngå målgruppe-
slitasje. Igjen: Objektivt og relevant innhold er nøkkelen!

Innholdet eies av annonsør og kan gjenbrukes på egne flater og sosiale kanaler for å oppnå 
maksimal spredning. En strategi vi anbefaler!

* Standard artikkel: Ca. 2500–3000 tegn, intervju/research, to korrekturrunder. Alle priser er ekskl. mva.



Annonsemuligheter på Treningsindustrien.no

Målgruppe og lesere 

Treningsindustrien.no er den eneste målrettede publikasjonen mot 
treningsbransjen i Norge. Vi leses og følges av treningssentereiere, 
driftere, PT-er, instruktører, leverandører, fysioterapeuter, helsepersonell, 
trenere, studenter innen trening/idrett, bedriftsledere etc. En lesergruppe 
med beslutningsmyndighet eller påvirkningskraft innen kjøp av utstyr og 
forbruksmateriell, ansettelser, oppstart, investeringer, nye konsepter og 
muligheter.

Main metrics (januar–juni 2017)
• Antall brukere: 67 800 
• Antall sidevisinger: 143 500
• Gjennomsnittlig tid per side: 2,09 minutter
• Returnerende brukere: 42 %
• Nye brukere: 58 %
• Antall Facebook-følgere: 10 080 
• Antall Instagram-følgere: 1085
• Antall nyhetsbrev-abonnenter: 975

Trafikkilder: 
• 74 prosent sosiale medier
• 11 prosent direkte/nyhetsbrev
• 15 prosent søk

Treningsindustrien.no er i vekst. Hver eneste uke følges vi av stadig flere 
personer i målgruppen. Våre redaksjonelle saker skaper engasjement og 
deling. Bli med på reisen for å skape resultater for din egen virksomhet!

Kontakt Harald Holter eller Terje Gaustad for bestilling og informasjon om 
annonsering på Treningsindustrien.no

Harald: 993 01 248, harald@guru-utvikling.no
Terje: 952 81 329, terje@guru-utvikling.no


