Kontakt:
redaktor@mjbladet.no
Nettsider: mjbladet.no
Facebook: Mjbladet

Annonsér i MJ-bladet!
s 1:
Topptekst
TITTEL
BARE ENHOLDET
s. 40
FRA INN
NOK 130
SEK 155
DKK 145

et tøv:
MJ og annDU OGSÅ, LEK
BYGG MJ VIMER! s. 23
BES
TIL DU

1 • 20ÅRG.1637

Fjell- og

g:

sformin

landskap

G
BYGGIN

FJEgiLpsLog XPS på TMJK
Med

Testfaksimile – Utkast til forsidedesign.

V

i vil gjerne ha deg som annonsør i
MJ-Bladet! Med en annonse i MJ-Bladet
når du hele bredden av norsk modelljernbanehobby, fra nybegynner til proff.
MJ-Bladet er det eneste norske bladet som
utelukkende har stoff om modelljernbane.
MJ-bladet gis ut av Modelljernbane
foreningen i Norge (MJF), som organiserer
de mest engasjerte av norske MJ-ere. Ved
å annonsere i MJ-Bladet bidrar du også
til å støtte MJF, en forening som har som
målsetting å utbre interessen for MJ –
nettopp noe hobbyen vår trenger i dag.
Vi mener at både form og innhold
holder høy kvalitet, og bedre skal det bli.
MJ-bladet har fra 2016 fått en
ny redaksjon, med Henning Larsen,
Håvard Houen og Svein Sando
som ansvarlig redaktørteam.
For mange MJ-ere vil vi være velkjente
promotører av kvalitets-MJ, som dekker
over de fleste sidene av MJ. Svein skrev
boka Modelljernbane på norsk i 1992,
som har blitt en etterspurt klassikere blant
MJ-ere. Håvard er blant annet kjent for
sine selvbyggede superdetaljerte 0-skala
modeller av Thamshavnbanens rullende
materiell, mens Henning er kanskje mest
kjent for landskapsbygging og sine mange
artikler om byggingen og planleggingen av
anlegget til TMJK i MJ-bladet.
Vi har blitt kalt både nagletellere og
elitister, men det som først og fremst
driver oss er alltid å få til det best mulige
med de ressurser vi har tilgjengelige. Som
redaksjon vil vi derfor på best mulig vis

presentere både den allmenne bredden
og den avanserte dybden av norsk MJ, i
et blad vi vil jobbe hardt for ytterligere å
heve kvaliteten på. Vi har forpliktet oss til
å gi ut MJ-bladet i to år i første omgang.
Vi har allerede bidratt til mange tidligere av numre av MJ-bladet med både
artikler og layout. Hver for oss har vi også
utdanning og yrkeserfaring fra områder
som er relevant og nyttig for å kunne lage
et godt MJ-blad. Vi dekker områdene
design, grafikk, layout, fotografering og
tekstproduksjon på profesjonelt vis med
våre «sivile» yrker og lange erfaring.
MJ-bladet sendes alle medlemmer
i Modelljernbaneforeningen i Norge og
legges også ut til løssalg i relevante
hobbyforretninger og på noen hobby- eller
MJ-messer. Bladet gis ut fire ganger
årlig. Sidetallet er minimum 48 sider +
omslag. Det er fargetrykk på alle sidene
og formatet er 22,5 x 30 cm. Normal
utgivelsesplan er at bladene sendes
til medlemmene 15. mars, 15. juni,
15. september og 15. desember.
Annonser er en del av MJ-bladet, og
vi inviterer deg til dels å støtte opp
om å få utgitt et godt MJ-blad, dels å
vise fram dine produkter eller tjenester
til den spesifikke MJ-bruker som nås
mest effektivt gjennom MJ-bladet.
Oversikt over annonsetyper og priser
finner du vedlagt.
Velkommen til å annonsere i MJ-bladet!
Med vennlig hilsen
Håvard, Henning og Svein
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Annonsørinformasjon 2016
MJ-bladet trykkes i ca 1.000 eksemplarer
i full farge og distribueres til medlemmer i
Modelljernbaneforeningen i Norge i både
inn- og utland. Bladet selges også i løssalg
i hobbyforretninger i Norge, Sverige og
Danmark.
Bladets nettovormat (etter beskjæring) er
B225 x H300 mm. All tekst i annonsen
må ligge innenfor satsflaten som er B200
x H275 mm. Utfallende annonser må ha 3
mm ekstra på alle sider.

Prisene for fire innrykk gjelder ved samlet
fakturering ved første innrykk. Alternativt
faktureres de tre første innrykkene til full
pris, og det fjerde er uten kostnad. Dette forutsetter bindende avtale fra første innrykk.
Annonsen kan selvfølgelig endres for hvert
innrykk.
Booking og andre forespørsler skjer til
redaktør Svein E. Sando på redaktor@mjf.
no, eller telefon +47 996 90 572.

Ferdige annonser leveres i PDF-format etter
gjeldende anbefalinger for annonser i norske
magasiner (www.nada.no). Sendes på e-post
til redaktor@mjf.no.
Materiellfrister:
15. februar (postlegges før påske)
15. mai (postlegges i juni)
15. august (postlegges i september)
15. november (postlegges før jul)

R1
R2b
R2a

R3

Helside

Halvside

Rubrikk

Bruttoformat (utfallende): B231 x H306
mm — Nettoformat: B225 x H300 mm —
Satsflate: B200 x H275 mm

Bruttoformat (utfallende): B231 x H156
mm — Nettoformat: B225 x H151 mm —
Satsflate: B200 x H123 mm

Det tilbys tre modulstørrelser. Booking og
priser gjelder for en hel årgang eller fire
innrykk. Også rubrikkannonser kan endres/
oppdateres ved hvert inntrykk.

1 innrykk kr 2 100,–
4 innrykk kr 1 575,– pr. innrykk

1 innrykk kr 1 200,–
4 innrykk kr 900,– pr. innrykk, 3 600

Helsides annonser med
maksimal eksponering:
Bakside
1 innrykk kr 2 800,–
4 innrykk kr 2 100,– pr. innrykk
Innside omslag (side 2 og nest siste side)
1 innrykk kr 2 400,–
4 innrykk kr 1 800,– pr. innrykk

R1 B64 x H83 mm kr 1 500,–
R2a B132 x H83 mm kr 2 250,–
R2b B64 mm x H170 mm kr 2 250,–
R3 B200 x H83 mm kr 2 900,–
(Alle for fire innrykk)

Eksisterende annonsemateriell
Vi har justert formateene noe fra nr 1, 2016. Eksisterende annonsemateriell kan fortsatt
brukes i de formatene de har. Vi tilpasser dette. Helsider går rett inn. Vi ber om at nytt
materiell justeres til målene oppgitt i denne oversikten.

