
 

ØNSKER DU Å ANNONSERE I PARAT LUFTFART? 
  Kontakt 07 Media v/Trygve Blix
  Telefon 907 39 472
  E-post trygve.blix@07.no

Tørkoppveien 10
1570 Dilling

1/4 side liggende: 
194x62h

 

MÅLGRUPPE:
 Alle forbundets piloter

 Piloter ansees å være en 
kjøpesterk gruppe med 
interesser som bil, klokker, 
klær, briller, navigasjon, 
mobiltelefon etc.

ANNONSEPRISER 2019

Paratluftf rtParats medlemmer i luftfart
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Parats landsmøte 2018Parat har valgt ny lederduo og Vegard Einan er valgt som ny leder, med Unn Kristin Olsen som ny 
nestleder.

VR-våpen mot flysykeMotion sickness (MS) skyldes misforhold mellom det kroppen føler, det øyet ser og som fører
til kvalme. 14

Alarmerende tall for utmattelse
Det er en kraftig økning av rapportert utmattelse (fatigue) for flygere

og kabinansatte. 

25

15

Marit Lindén

Trakassering 
på jobb 

8
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For høy rente på boliglånet ditt? Rekordmange medlemmer har flyttet boliglånet til Gjensidige Bank. Benytter du 
deg av dine medlemsfordeler, kan du spare mye og du er sikret lav rente over tid. Finn ut hvor mye du kan spare på gjensidige.no/ysbankPriseksempel Boliglån Ung inntil 85 % av verdigrunnlag.Eff.rente 2,06 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2.555.206,-.

Gjelder for medlemmer mellom 18 og 33 år som bruker banken aktivt. Prisen er per 09.11.2018 for nye lån og kan bli endret.

For høy rente på boliglånet ditt? Rekordmange medlemmer har flyttet boliglånet til Gjensidige Bank. Benytter du 
deg av dine medlemsfordeler, kan du spare mye og du er sikret lav rente over tid. Finn ut hvor mye du kan spare på gjensidige.no/ysbankPriseksempel Boliglån Ung inntil 85 % av verdigrunnlag.Eff.rente 2,06 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2.555.206,-.

Gjelder for medlemmer mellom 18 og 33 år som bruker banken aktivt. Prisen er per 09.11.2018 for nye lån og kan bli endret.
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All rabatt forutsetter samlet bestilling og at  annonsene 
rykkes inn for 12 måneder av gangen

Alle priser ekskludert MVA.

DISTRIBUSJON:

Posten Norge AS 

OPPLAG:
2 500

UTGIVELSESDATO:
Pga. postgangen tar vi forbehold om 
tidspunktet for når bladet er i hende. 

Alle de store flyselskapene i Norge er representert i NORSK PILOTFORBUND - SAS, Nor-
wegian, Widerøe, Bristow, ScanNor, Lufttransport Rotorving etc. Organisasjonen består 
av ca 1.500 piloter og er Nordens overlegent største pilotforbund.
NORSK PILOTFORBUND er organisert i Norges største arbeidstakerorganisasjon PARAT. 
PARAT er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisas-
jonenens sentralforbund (YS). PARAT har 35.000 medlemmer i alle sektorer i arbeidsliv-
et  og organiserer de fleste yrker og bransjer.

TEKNISKE INFORMASJON:
 2/3 spalter

 90/59 spaltebredde

 Ferdiggjøring: limfrest

 Utfallende trykk

  Materiell leveres pr. epost

UTGIVELSESPLAN

Utgave Matriell Utgivelse
1/2019 1. februar 28. februar
2/2019 24. mai 20. juni
3/2019 30. august 26. september
4/2019 1. november 28. november

SPESIAL- 
PLASSERINGER

Innside omslag:
1/1 side 14 385

Bakside 15 435
210x210 mm + 3mm utfall

2/1 - oppslag
210x270 mm
+ 3 mm utfall

Kr 22 000

1/1 side utfall, 
181x238 mm 
+ 3 mm utfall 

Kr 12 900

1/2 side 
stående
90x238 mm

Kr 9 135

1/2 side 
liggende
181mmx120mm

Kr 9 135

1/4 side 
stående
90x120 mm

Kr 7 035

1/4 side
liggende
181x60 mm

Kr 7 035

RABATTER

Frekvensrabatt
2 annonser 10%
4 annonser 15%

Stillingsannonse
20% rabatt


