
Medieplan 2022
Ambulanseforum er en nasjonal kunnskapsformidler for 
den prehospitale akuttmedisinske tjenesten. Vår visjon 
er å dele kunnskap som redder liv.

Som annonsør på ambulanseforum.no når du den 
prehospitale målgruppen direkte.

Hvorfor annonsere på ambulanseforum.no?

PRIVATE ABONNENTER
Tall fra leserundersøkelse november 2020.

LESERE I BEDRIFTER
Tall fra leserundersøkelse november 2020.

Ambulanseforum har ca.

22 000
unike brukere pr. måned

av våre lesere er veldig godt fornøyd
med Ambulanseforum.

av våre lesere er veldig godt fornøyd med 
Ambulanseforum.

82%

80%

av våre private lesere mener
Ambulanseforum setter dagsorden.

av bedriftene mener Ambulanseforum 
setter dagsorden.

71%

75%

av de private mener Ambulanseforum er meget 
godt egnet til å tilegne seg fagkunnskap.

av bedriftene mener Ambulanseforum er meget 
godt egnet til å tilegne seg fagkunnskap.

80%

75%

Vi når bransjen med

5 500
faste/returnerende brukere 

pr. måned

53 430
sidevisninger pr. måned

Her kommer det ut nyheter daglig. 
Hvert år legges det ut 

i gjennomsnitt 900 artikler.

I følge Norfakta er leserne 
oppsiktsvekkende fornøyd med 

Ambulanseforum!

Annonsekonsulent:
Kine Holm

Tlf: +47 958 94 913
kine@a2media.no

Annonsekontor:
A2Media AS

Kaffegt. 16, 2270 Flisa
www.a2media.no

Tall fra leserundersøkelse september 2021.
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Priser nettannonser
Stillingsannonse 
(deles på sosiale media) Link til utlysningstekst kr 3 500,00 eksl. mva. pr 2 uker

1 Toppbanner 1198 x 165px kr 9 900,00 eksl. mva. pr. måned

2a Panoramabanner 1198 x 300px kr 6 900,00 eksl. mva. pr. måned

2b Panoramabanner 1198 x 600px kr 7 900,00 eksl. mva. pr. måned

3 Netboard 388 x 385px kr 3 900,00 eksl. mva. pr. måned

4 Inne i artikkel 1198 x 300px kr 9 000,00 eksl. mva. pr. måned

5 Native alene (deles på sosiale media) kr 4 900,00 eksl. mva. pr. uke

Prisene er basert på ferdig materiell fra annonsør. Maks 3 annonser rullerende pr annonseplass.

Pris annonse
nyhetsbrev
Annonse 1 
kr  2 900,00 eks. mva.

Annonse 2
kr  2 500,00 eks. mva.

ambulanseforum.no Nyhetsbrev

Forside Inne i artikkel

1: 1198 x 165

2a: 1198 x 300

2b: 1198 x 600

5: 
Inngang

1: 1198 x 165

4: 1198 x 300

5: Native

3: 
388 x 385

Ambulanseforum 
sender ut nyhetsbrev 
til ca 1600 mottakere 
2 ganger i måneden.


