
Som fagmedium er oppgaven vår å drive journalistikk og skape debatt.  
Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til Medieansvarsloven,  
og skal arbeide i tråd med Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Annonserer din bedrift i Forsvarets forums magasin treffer du et vidt spekter  
av lesere. Alt fra tusenvis av vernepliktige til generaler og oberster, mange  
lesere har bakgrunn fra Forsvaret og flere er ledere i store private konsern  
eller offentlige etater.

En stor del av mottakerne av magasinet er reservister, som jobber i det sivile.  
Våre lesere er både ledere og NØKKELPERSONER i ET VIDT SPEKTER av offentlige 
og private virksomheter, som gjerne har å gjøre med sikkerhet og beredskap  
i bred forstand.

Våre lesere er også interessert i teknologi, bil, båt, bobil, hytteliv, reise,  
bøker/film/musikk (spesielt militær).

Følg linker her til Nyhetsbrev og Podcast,  
LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter.
 

Vi kan tilpasse annonsepakker 
som inkluderer både print og nett. Ønsker du å annonsere i  
nyhetsbrevet som i dag mottas av 14.000 eller ha annonse  
i Podkasten som lastes ned over 100.000 ganger  
– så skal vi fikse det også».

MEDIEPLAN

2023

Vidar Hovind
+47 900 52 210
vidar@salgsfabrikken.no

Ønsker du å annonsere? Kontakt:

Om magasinet F – Forsvarets forum

Forsvarets forum er medlem av Fagpressen

Nr Materiellfrist Utgivelse

1 23. januar 15. februar

2 11. april 4. mai

3 21. august 13. september

4 13. november 6. desember

Utgivelsesplan 2023kr 50.000,-

kr 17.000,- kr 17.000,-

kr 32.000,-kr 35.000,-

kr 30.000,- kr 30.000,-

magasinet F

Lesere: 126.000 
leser hvert nummer 
(ifølge siste måling fra Kantar.)

Nyhetsbrev: 14.000 abonnerer 
på daglige nyhetsbrev

Facebook: 32.000 følgere.

Instagram: 13.000 følgere.

LinkedIn: 4.000 følgere.

Podkast-annonsering
«Krig & sånn» har over 
100.000 nedlastninger
og vi planlegger ny sesong.

Sidevisninger i 2022:  
13,7 millioner
Tredje året på rad med dobling  
av antall sidevisninger!

Annonseformat og priser i bladet

2/1 side
454 x 290 mm 
+ 3 mm utfall

1/1 side omslag, 
bakside utfall.
227 x 230 mm
+ 3 mm utfall.

1/1-side omslag, 
innside

227 x 290 mm
+ 3 mm utfall.

1/1 side
201 x 266 mm

1/1 side utfall.
227 x 290 mm 
+ 3 mm utfall. 1/2-side bred

201 x 131 mm

1/2- 
side 
høy

98x266 
mm

https://forsvaretsforum.no/nyhetsbrev
https://forsvaretsforum.no/podkast
https://www.linkedin.com/company/forsvarets-forum/
https://www.facebook.com/Forsvaretsforum
https://www.instagram.com/forsvaretsforum/
https://twitter.com/Forsv_forum

