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Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkes
organisasjonens sentralforbund (YS). Vi har 35 000 medlemmer i alle sektroer i
høyyren
arbeidslivet, og organiserer ansatte i de fleste yrker og bransjer.FoForrhø
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Parat ble etablert i januar 2005 gjennom en fusjon mellom Flerfaglig fellesorganisasjon
(2fo) og Privatansattes fellesorganisasjon (Prifo). Parat har fire selvstendige under
organisasjoner (Parat Nav, Parat Media, Farmasiforbundet, TshF), og en rekke
forskjellige medlemsgrupper.
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MÅLGRUPPE:

TEKNISKE INFORMASJON:

DISTRIBUSJON:

Medlemmer i
arbeidstakerorganisasjon
PARAT, den nest største
foreningen i YS
Fra de fleste sektorer,
yrker og bransjer i Norsk
næringsliv

Posten Norge AS.

2/3 spalter

OPPLAG:

90/59 spaltebredde

35 000.

Ferdiggjøring: limfrest

UTGIVELSESDATO:

Utfallende trykk

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

Materiell leveres pr. epost

ANNONSEPRISER

1/4 side liggende:
194x62h

2/1 - oppslag
210x270 mm (180x245)
+ 3 mm utfall

1/1 side
181x238 mm
+ 3 mm utfall

1/2 side
stående
90x238 mm

1/2 side
liggende
181mmx120mm

1/4 side
stående
90x120 mm

1/4 side
liggende
181x60 mm

Kr 22 000

Kr 12 900

Kr 10 300

Kr 10 300

Kr 8500

Kr 8500

SPESIALPLASSERINGER

RABATTER

Innside omslag:
2/3 omslag
13 900

Frekvensrabatt
3 annonser 10%
5 annonser 15%

UTGIVELSESPLAN
Stillingsannonse
20% rabatt

Bakside
14 750
210x210 + 3mm utfall
Alle priser ekskludert MVA.

Utgave
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019

Matriell
1. februar
24. mai
30. august
1. november

Utgivelse
28. februar
20. juni
26. september
28. november

All rabatt forutsetter samlet bestilling og at annonsene
rykkes inn for 12 måneder av gangen

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

Tørkoppveien 10
1570 Dilling

