Medieinformasjon 2022
Fakta om Jakt & Fiske og bladets lesere.

Jakt & Fiske på
«topp-20-listen»
over Norges meste
leste magasiner.
MU21/2

MAT – Rett fra naturen
Jakt & Fiske har utvidet den populære matspalten. Spalten
skrives av «Jakt & Fiskekokken» Tommy Østhagen. I hvert
nummer lærer du hvordan du lager en rett basert på våre beste
råvarer – vilt og fisk og andre godsaker – direkte fra naturens
spiskammers. Her gir vi deg mulighet til å plassere annonsen
i riktig kontekst.

Utstyrtesten
Testing av utstyr har alltid vært populært lesestoff. I hver
utgave er det satt av to – tre oppslag til testing av diverse
produkter innenfor jakt, sportsfiske og friluftsliv. Det vil også
være plass til en hel, halv- eller kvartside annonse. Ta kontakt
for tilbud.

Jakt & Fiske er det suverent største og mest leste magasinet innenfor sitt segment:
Magasin
Opplag
Lesertall

Jakt & Fiske
90 627
195 000

Jakt
10 264
103 000

Jeger
―
85 000

Villmarksliv
19 780
102 000

Alt om fiske
9 227
96 000

Kilde/info
Nettokontrollert opplagstall
MGI 21/2 personer 12 år +

De bruker over en milliard på utstyr!
Jakt & Fiskes lesere er en kjøpesterk og moderne gruppe forbrukere som er opptatt av kvalitetsprodukter, merkevarer og
det siste nye på utstyrsfronten. De tilbringer mest mulig tid ute
i naturen. Gjerne på telttur, skitur, jakt- og fisketur, sykkeltur
og fottur i skog og fjell – hele året. Begrep som frihet, eventyrlyst, rekreasjon og lidenskap er sentrale.
Vi vet at våre lesere har et høyt forbruk knyttet til sine hobbyer
og interesser. Intet blir spart for å øke kvaliteten på de gode
opplevelsene. I 2021 brukte de over en milliard på sports- og
fritidsutstyr. I snitt brukte de 5.500,- kroner på utstyr, det tilsvarer et forbruk som er 63% høyere enn landsgjennomsnittet!
Her ser vi at indeksen til Jakt & Fiske øker i takt med forbruk
på friluftsutstyr; jo større forbruket er, jo høyere andel av
befolkningen når du gjennom annonsering i Jakt & Fiske.

Bladet for entusiaster – laget av
entusiaster
Som markedsleder med et månedlig netto opplag på over 90
000 eksemplarer, treffer du et stort antall av Norges mest
lidenskapelige friluftentusiaster gjennom annonsering i Jakt
& Fiske. Vi har et sterkt redaksjonelt fokus på jakt, fiske og
friluftsliv. Undersøkelser viser at over 90 % av våre abonnenter
er aktive friluftsmennesker. Derfor er Jakt & Fiske markedets
viktigste annonsemedium for deg som ønsker å nå denne
målgruppen.

Våre lesere er også opptatt av andre ting enn jakt, fiske og friluftsliv
80 % er meget /noe interessert i å lage mat
49 % har 4-hjulstrekker
59 % bor i enebolig
34 % har minst en hund i husstanden

53 % er meget / noe interessert i foto
50 % har hytte / fritidshus
69 % jaktet siste sesong
87 % er fisket siste sesong.

MGI 21/2 18 år +

PRISER OG FORMATER
Redaksjonelle sider

2 X 1/1 SIDE
Satsflate 398x260 mm
Utfallende: 416x274+3mm
4 farger 66 000,-

1/1 SIDE
1/2 SIDE BREDDE
Satsflate 192x260 mm
Satsflate 192x129 mm
Utfallende: 208x274+3mm Utfallende: 208x137+3mm
4 farger 38 000,4 farger 21 500,-

SPESIFIKASJONER
Bestillingsfrist
Bestillingsfristen er 6 uker før utgivelse.
Avbestillingsfrist 8 uker før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist
ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og
stoppordre må gis skriftlig. Betalingsfrist er 20
dager fra fakturadato.

1/2 SIDE HØYDE
Satsflate: 94x260 mm
Utfallende:104x274+3mm
4 farger 21 500,-

1/3 SIDE BREDDE
1/3 SIDE HØYDE
Satsflate:192x84 mm
Satsflate: 60x260 mm
Utfallende: 70x274+3mm Utfallende: 208x99+3mm
4 farger 17 500,4 farger 17 500,-

1/4 SIDE
Satsflate: 94x129 mm
4 farger 14 000,-

Annonsesider

Opplag
Netto opplag 2. halvår 2020 / 1. halvår 2021: 90 627
Opplagskontrollert av Fagpressens Mediekontroll
01.10.2021

Spesialplasseringer

1/4 SIDE
Satsflate 94x129 mm
Sort/hvit 5100,4 farger 6900,-

1/8 SIDE
Satsflate 94x64 mm
Sort/hvit 4000,4 farger 5500,-

1/16 SIDE
Satsflate 45x64 mm
Sort/hvit 1950,4 farger 2900,-

1/32 SIDE
Satsflate 45x30 mm
Sort/hvit 1000,4 farger 1500,-

Bakside:
45 000,2. omslagsside: 42 000,3. omslagsside: 40 000,Mot leder:
40 000,Øvrig spesialplasseringer + 10 % av listepris.
Alle prise i brosjyren er ekskl. mva.

Bilagspriser fra 1. januar 2022
Plastpakkede og punktlimte bilag tilbys på
forespørsel.

UTGIVELSESPLAN 2022
Nr.

Materiellfrist

Utgivelsesdato

Utgivelsesuke

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.12.2021
28.01.2022
04.03.2022
08.04.2022
13.05.2022
17.06.2022
22.07.2022
19.08.2022
23.09.2022
28.10.2022

18.01.2022
01.03.2022
05.04.2022
10.05.2022
14.06.2022
19.07.2022
23.08.2022
20.09.2022
25.10.2022
29.11.2022

Uke 3
Uke 9
Uke 14
Uke 19
Uke 24
Uke 29
Uke 34
Uke 38
Uke 43
Uke 48

Vi hjelper deg med forslag til annonseplanen
Vi hører gjerne fra deg enten du ønsker mer informasjon eller
et uforpliktende tilbud. Du treffer oss både på e-post og telefon.
hilde.vestad@njff.no | tlf. 957 93 137

* Merk følgende ved utarbeidelse av utfallende
annonser:
Da bladet blir renskåret til nettoformat 208 x 274
mm, må vesentlige detaljer i illustrasjoner, tekst,
logo e.l. holdes minst 10 mm innenfor nettomålet
på alle beskjæringskanter.
Annonsene må leveres på bruttoformatet
(nettoformat + utfallende 3 mm).
Materiellet kan sendes elektronisk til vår mediegrafiker Jeanette Høgnes på e-post:
jeanette.hognes@njff.no, tlf. 98 48 83 27.
Annonsen merkes Jakt & Fiske + utgavenummer.
Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes
kunden.

