AKTUELL SIKKERHET

medieplan 2018

gir faginformasjon om
sikkerhetsløsninger både for det
private næringsliv og offentlig sektor. Vi avdekker
mot konkurs:
sikkerhetsrisiko, og belyser så vel tiltak som behov for Kampen
– Knalltøff og krevende
å bedre sikkerheten.
40-årsjubilant
i vekst
• Dekningsområdene er blant annet:
• Generelt om vekterbransjen og vaktselskaper
Milliard-konsern
• Verdi- og ranssikring
satser på sikkerhet
• Alarmer - sikkerhetsteknikk
• Sikkerhetsstrategi og sikkerhetsledelse
• Sikkerhet som fag, sikring mot innbrudd og svinn
• Offentlige bestemmelser knyttet til overvåkning og
andre sikkerhetstema
• IT-sikkerhet
• Brannsikkerhet
• ITV-overvåkning
• Generell sikkerhet i varehandelen
• Områdesikring og låsesystemer
Nr. Matr.frist Utgivelse
Nr. 4–2017

år

Side 10

Side 24

Side 20

www.aktuellsikkerhet.no

www.nokas.no – Tlf.: 02580

Norges ledende leverandør av elektroniske
sikkerhetsløsninger og tjenester
05010

–

stanleysecurity.no

Utgivelser 2018:

Målgruppe

• Sikkerhetsansvarlige og
beslutningstakere i næringslivet
og i det offentlige, samt deres
underordnede, som gjennom
Aktuell Sikkerhet kan holde
seg generelt orientert om
bransjenyheter og tilbydere av så
vel produkter, tjenester, installasjon
og service.
• De som til daglig jobber på ulike
nivåer innen sikkerhetsbransjen;
fra administrasjon til vektere.
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*Utgivelsesdatoen er datoen da bladet sendes
fra trykkeriet til navning/adressering og videre
postombringelse. Det tas derfor forbehold om at
det kan gå pluss/minus ti dager før abonnentene
mottar bladet i sin postkasse.

Annonsepriser:

Sikkerhetsmarkedet

Str		 4 frg.

Aktuell Sikkerhets “Gule sider”
Årsabonnement: 5 000 for ett år

1/1 side		 17 500

Eventuelle reproomkostninger kommer i tillegg.

1/4 side		

7 900

1/8 side		

5 900

1/2 side		 12 000

Oppslag		 29 900

www.aktuellsikkerhet.no

Bilag: Etter avtale
Rabatter: Ved årsavtaler
For nettannonser:
Kontakt Even Rise
E-post: even@prontokom.no

medieplan 2018
Bransjemålgrupper:
Nr. 3–2017
år

•
•
•
•
•
•
•
•

Sikkerhetsbransjen
Varehandel
Produksjonsbedrifter
Horeca (hotell/restaurant/
café/catering)
Elektronikkindustrien
Eksportindustrien
Arbeidstilsynet
Tekniske sjefer/innkjøps-

•
•
•
•
•
•
•

ansvarlige i kommuner og
fylkeskommuner
Brannvesenet
Post og banker
Redningstjenesten
Borettslag
Politiet
Forsvaret
Forskningsinstitusjoner

Ønsker landsdekkende samarbeid:

- AVGJØRENDE

å øve sammen
Side 34
www.aktuellsikkerhet.no

www.nokas.no – Tlf.: 02580

Norges ledende leverandør av elektroniske
sikkerhetsløsninger og tjenester
05010

–

stanleysecurity.no

Årsabonnement: kr 600,- + mva

Tekniske data:
Bladformat:
A4
Satsflate: 		
190x265 mm
Antall spalter:
3
Spaltebredde:
60 mm
Papir omslag:
115g
Papir innmat:
115g
Ferdiggjøring:
stiftet
Utfallende trykk: ja
Raster omslag:
60 linjer
Raster innmat:
60 linjer
Materiell digitalt: PDF-fil med høyopp		
løste CMYK-bilder (300
		
dpi). Fonter må være
		embedded.
Digitaloverføring: even@prontokom.no
Avbestillingsfrist: 6 uker før utgivelse.
Trykkeri:		
Grøset™
Reklamasjonsretten bortfaller hvis
materiellfristen ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må
gis skriftlig. Tilleggsomkostninger ved annet/
uferdig materiell belastes kunden.

1/1 side
190x265 mm

1/1 side
utfallende
216x303 mm

1/2 side
190x130 mm

1/2 side
92x265 mm

Stillingsmålgrupper:
• Tekniske sjefer
• Driftssjefer
• Sikkerhetssjefer/konsulenter
• Verneombud
• IT-sikkerhets-

•
•
•
•

ansvarlige
Alarminstallatører
Låssmeder
Eiendomssjefer
Daglig leder i
private foretak

Annonser

Utgiver

Print/nett
Even Rise
Telefon:
901 60 120
E-post:
even@prontokom.no

Ask media as
Postboks 130
2261 Kirkenær
NO 965 522 441 MVA
Telefon: 46 94 10 00

TIPS vår redaksjon om nyheter/
produktnyheter/nytt om navn.
Telefon: 901 60 120
E-post: even@prontokom.no

1/4 side
190x63 mm

1/4 side
92x130 mm
1/8 side
92x63 mm

