
1/1 side
210 × 270mm 
+ 3 mm utfall
Kr 12 900

1/2 side 
stående
90 × 238 mm
Kr 10 300

1/2 side 
liggende
181 ×120 mm
Kr 10 300

1/4 side 
stående
90 × 120 mm
Kr 8 500

1/4 side 
liggende
181 × 60 mm
Kr 8 500

SPESIAL- 
PLASSERINGER:

Bakside Kr 15 435
210 x 210 + 3 mm utfall

Alle priser eksklusive MVA.

PRODUKSJON AV 
ANNONSER: 
Vi kan bidra med produksjon 
av annonser. Pris kr. 245 pr. 
hvert påbegynte kvarter. 
Faktureres sammen med 
avtalt annonsebestilling.
Alt bildemateriell burde være 
300 dpi for best mulig kvalitet.
Ferdig annonsemateriell som 
sendes oppfordres til å bli 
sendt i følgende formater: 
Høyoppløst PDF.

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). 
Vi har over 40 000 medlemmer i alle sektorer i arbeidslivet, og organiserer ansatte i de fleste yrker og bransjer. 
Opplag: 16 000 (40 000 om du velger å være med i alle bladene)

UTGIVELSESPLAN
Utgave Annonsefrist Utgivelse
1-2021 12. februar 5. mars
2-2021 4. juni 25. juni
3-2021 10. september 1. oktober
4-2021 12. november 3. desember

PARAT LUFTFART 
Parat Luftfart ble stiftet 2005, og er en sammenslutning 
av arbeidstakere i luftfartsbransjen som er medlemmer 
av arbeidstakerorganisasjonen Parat. Opplag: 6 000

FARMASILIV
Farmasiliv har som formål å holde medlemmene, som 
i hovedsak er apotekteknikere, best mulig orientert om 
det som skjer innen bransjen og om forbundets arbeid. 
Opplag: 6 500

PARAT STAT
Parat Stat ble stiftet 2005, og er en sammenslutning av 
statsansatte som er medlemmer av arbeidstaker-
organisasjonen Parat. Opplag: 9 000

TANNHELSESEKRETÆREN
På tannklinikken er det tannhelsesekretæren som står 
for innkjøp av utstyr og forbruksmateriell. Bladet er 
derfor en viktig annonsekanal for å treffe denne gruppen 
beslutningstakere. Opplag: 2 500  (1. utgave: 4 000) 

PARAT 2021

Kongens gate 24
1530 Moss

Kontakt: Merethe Brattsti Songli
• Telefon: 900 78 529
• E-post: merethe@storybold.no

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. Feil som ikke skyldes kunden selv, rettes og 
erstattes med ny annonse i påfølge utgave. Alle oppgitte priser er pr innrykk og ekskl. mva

1/1 + 1/1 side - oppslag
420 x 270 mm (utfallende)
+ 3 mm utfall
Kr 22 000


