
Alltid ferske nyheter fra
transport- og anleggsbransjen2016Formater & priser

Alle priser er ekskl. mva. Byråprovisjon 5% (inkluderer alle provisjoner og godtgjørelser)

Målgruppe:
Aktører og beslutningstakere på alle plan 

med tilknytning og interesse for transport,  

anlegg og logistikk, både innen privat og 

offentlig sektor.

Plass Format Pris uke/mnd Max str.

1  Toppbanner 980 x 150 3.300,- / 11.000,- 50 kB

1s  Toppbanner dominant  980 x 300 4.500,- / 16.000,- 100 kB

2  Skyskraper 1 180 x 500 2.900,- / 8.800,- 50 kB

3  Skyskraper 2 180 x 500 2.200,- / 6.600,- 50 kB

4  Skyskraper 3 (sticky)  180 x 500 2.900,- / 8.800,- 50 kB

5   Toppboks 300 x 250 2.200,- / 6.600,- 50 kB

6  Toppboks 300 x 250 2.200,- / 6.600,- 50 kB

7   Toppboks 300 x 250 2.200,- / 6.600,- 50 kB

8  Board 580 x 400 2.900,- / 8.800,- 50 kB

9  Midtboks  300 x 250 1.600,- / 4.400,- 50 kB

10  Midtboks  300 x 250 1.600,- / 4.400,- 50 kB

11  Midtboks  300 x 250 1.600,- / 4.400,- 50 kB

12  Board artikkel  580 x 400 2.900,- / 8.800,- 50 kB

Trafikktall: 
I tredje kvartal 2015 hadde tungt.no i 

gjennomsnitt over 1000 000 sidevisninger 

pr. måned, med over 150 000 unike brukere

Våre merkevarer:

Profil:
Presentasjon av nyheter, aktualiteter og repor-

tasjer av høy kvalitet, fra transport, anlegg- og 

logistikkbransjen, slik at brukerne søker nettsi-

den vår hver eneste dag eller så ofte som mulig. 

Tilgjengelig på alle platformer.
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Alle bannerplasser deles 
med opp til 5 annonsører. 

Tungt.no tar forbehold om eventuelle pris- og designendringer. 
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Artikkelformat:

Forsideformat:

$

Nå over 1. million 
sidevisninger pr . mnd



Tungt stilling ledig:
Ønsker du å rekruttere folk innen transport, anlegg eller logistikk bransjen er tungt.

no stedet hvor du når ut til de riktige søkerne. På vårt stillingsmarked formidler vi alle 

typer stillinger innenfor disse næringene; fra vikarer og faste ansatte til ledere og spe-

sialister. Alle stillinger er tilgjengelige 24 timer i døgnet på nett, mobil og lesebrett. Vi 

presenterer alle ledige stillinger på forsiden av tungt.no, på vårt stillingsmarked, samt 

i våre nyhetsbrev. På tungt.no når du både ut til de som aktivt leter etter ny jobb, og 

samtidig til de som vurder å skifte beite når de ser at drømmejobben blir annonsert. 

Dette er rekruttering rett til målgruppen. 

Anleggsmekaniker 
med innsikt i hydraulikk
Vi søker en allsidig og 
kvalifisert anleggsmekaniker

Arbeidsgiver: Wacker Neuson AS
Arbeidssted: Frogner (Sørum)
Søknadsfrist: Snarest

Kontakt: Erik Rusten  •  tlf 909 84 516  •  erik.rusten@egmont.com

Materiell:
•  Frist for levering: 5 virkedager.

•  Filformater som kan benyttes er FLASH, JPEG, HTML og eventuelt GIF.

• Hvis Flash skal benyttes må det impl. clickTag for telling av klikk.

Egmont Fagmedia AS, 

Pb 24 Nydalen, 0412 Oslo

Alltid ferske nyheter fra 
transport- og anleggsbransjen2016Formater & priser

Alle priser er ekskl. mva. 

Format Mnd. Max str.

Stillingsannonse  2.000,- 50 kB

Plass Format Pris uke Max str.

N1 468x200 5.000,- 50 kB

Vi sender ukentlig ut nyhetsbrev til store deler av transport- og anleggsbransjen, 
hvor vi formidler de største og mest aktuelle sakene.
Her har vi unike annonseplasseringer med svært god eksponering da de sendes 
rett inn i mailboksen til den aktuelle målgruppen. Bannerne bestilles pr uke, og 
har unik visning i den aktuelle uken.

Nyhetsbrev:

N1

* Egen pris ved rammeavtale

Visning i nyhetsbrevet.


