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Kjære annonsør
Verden er i endring, og Hund&Fritid avsluttet sine trykte
versjoner i desember 2021. Et historisk veiskille, en viktig
beslutning – og nå går vi over til digital lansering.

Sluttbrukeren og leseren kan nå lese bladet på nett – Helt
gratis, og du som annonsør har mulighet til å treffe dine
kunder både gjennom ren annonsering,
innholdsmarkedsføring (content marketing). Slik får du
promotert dine produkter/tjenester, og oppnår høyere
troverdighet med kommersielt viktig innhold og produktinfo.
Du vil treffe et større antall kunder ved et tastetrykk, og vi
hjelper deg gjerne med utforming av tekst.
 
Fremdeles har vi økning av antall hunder og nye hundeeiere,
og kanskje hunden betyr litt ekstra for oss, når verdensbildet
ser annerledes ut.
 
Hund&Fritid fyller 25 år i år, og vi vet at denne alders-
gruppen både er lekne, nysgjerrige og opptatt av tiden vi
lever i. Ikke la deg skremme av det digitale, selv redaktøren
i Hund&Fritid skjønner at papirprisen stiger mellom 30-50
prosent og portoen har reversert.
 
Verdifult innhold og synlighet er nå nettbasert!

Logrende hilsen fra,

Astri Soleheim Eikaas
Ansvarlig redaktør

 
Gratis

innhold for
leserne!

Nå flere hundeeiere
Gjennom Hund&Fritid når du mange av landets hundeeiere,

enten de er profesjonelle oppdrettere eller vanlige

hundeeiere. Vår målsetning er å lage innhold som treffer

bredt.

Solid varemerke
Hund&Fritid har levert solid kunnskap om hund i 25 år. Vi er

velronnemerte og det vet våre lesere. En annonse i

Hund&Fritid gir kredibilitet.

Ny digital lansering
Vår nye heldigitale satsing med gratis innhold til

sluttbrukeren, gir nye muligheter til å treffe et større antall

potensielle kunder. Det gir muligheter for dynamisk

annonsering og raskere feedback.

Jan Ole Kjellesvig

Digital forretningsutvikler



Format Størrelse Pris pr mnd

Toppbanner 980 x 150 Kr 16 000,-

Nettbanner 980 x 150 Kr 8 500,-

Skyskraper 180 x 500 Kr 6 000,-

Artikkelboard 300 x 250 kr 4 500,-

ANNONSERING PÅ HUNDFRITID.NO
Bli synlig på nett med annonsering på hundfritid.no. Vi tilbyr en rekke annonseformater tilpasset ditt budsjett,
både hva gjelder bannerannonser og innholdsannonsering.
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Alle priser er eks mva.Filformat: jpg, png eller gif.



INNHOLDSMARKEDSFØRING / CONTENT MARKETING
Annonsemarkedet har endret seg og det har vi også. Vi har muligheter til å produsere innholdsmarkedsføring
(content markerting) for deg og ditt produkt. Det innebærer at vi skaper innhold og får dette ut til målgruppen.

Slik markedsføring handler om å skape relevant og verdifult innhold. Målet er å tiltrekke seg kunder og
beholde dem. Det handler om å gi kundene nyttig informasjon før og etter kjøpet, uten et salgsfremmende
budskap.

Hund&Fritid hjelper deg i hele denne prosessen. Innholdet vi produserer kan fritt benyttes av deg i andre
kanaler.

NYEMULIGHETER!



Kontakt oss

hundfritid.no

post@hundfritid.no

+47 920 95 122


