
Ble lansert i 2001. 
Lages i samarbeid med Norges beste kokker. 
Serverer ca 80 oppskrifter laget fra bunnen av med sesongens beste råvarer i hver utgave.
Høy kvalitet og profesjonalitet som avspeiles i magasinets artikler og bilder.
Lesere og brukere har stor interesse for mat, råvarer og kvalitetsprodukter. 
Er rådgivende og trendsettende ved valg av oppskrifter og nye matprodukter.
60/40-fordeling kvinner/menn, god spredning i alder og geografisk beliggenhet, høy husstandsinntekt.
Inspirasjonskilde for både private matinteresserte og bransjen og brukes i utdanningen av nye kokker, 
bakere/konditorer, servitører og sommelier

DISTRIBUSJON / I SALG
Interpress/Narvesen sine egne og eksterne kjeder og distribusjons-
kanaler og utvalgte og relevante matvareforretninger/ matvarekjeder 
og andre «buisness to buisness» aktiviteter og spesialkampanjer

ABONNEMENT
Abonnement til private og til matrelaterte/bransjerelaterte forretninger, 
restaurant/horekamarkedet og opplæringsinstitusjoner. 

ANDRE FORMATER
For bilag, løse og punktlimte innstikk, gatefolder, nettannonsering og rubrikkannonser, ta kontakt med Mia Berg for nærmere informasjon.

Legg til 5 mm beskjæring oppe, nede og på sidene på bruttomålet for utfallende annonse 

Vi lanserte en ny webportal i juni 2016 med 2000 oppskrifter fra vår 
store database som per i dag har over 5000 oppskrifter. Vi fortsetter 
vår oppdatering av oppskrifter og mat og drikke-nyheter ukentlig.
Appetitt.no er meget godt besøkt og det er en glede for oss at 
alle de fantastiske oppskriftene vi har produsert igjennom 16 år kan 
nytes av så mange. De oppskriftene som vi produserer for hver enkelt 
utgave i 2017 blir publisert på Appetitt.no neste år. 
Vi tilbyr ulike annonseformater på Appetitt.no eller i kombinasjon 
med annonsering i magasinet. Vår webportal er tilpasset Ipad og mobil.

Følg oss også på Instagram

Annonsering på forsiden:
1. Banner  1150 x 350 pixler
2. Banner  1150 x 175 pixler
3. Gjennomgående bunnbanner  1150 x 350 pixler

Annonsering i oppskriftsbasen:
Hovedkategorier: Foretter/småretter, hovedretter, 
grillretter, bake, desserter og drikke

Underkategorier: Kjøtt, fisk, skjell og skalldyr, vilt, lam, fjærkre, 
grønnsaker, frukt, bær, nøtter og sjokolade.

Nyhetsbrev:
Vi sender ut månedlige nyhetsbrev. Her er det også muligheter 
for å annonsere.

Annonsering – MATNYTT:
skyskraper – høyre side 320 x 640 pixler

Annonsering – DRIKKE :
Skyskraper – høyre side 320 x 640 pixler
 
Annonsering – Blogg :
Skyskraper – høyre side 320 x 640 pixler

ANNONSEFORMATER PÅ APPETITT.NO

ANNONSERING PÅ APPETITT.NO

CONTENT MARKETING

PREPRESS OG ANNONSEMOTTAK                                                                                          

appetitt.no

@appetitt

@appetitt

Kilder:
Opplag: Revisorkontrollert opplag helår 2008
Lesertall: Synnovate Norsk medieindeks/målgruppeindeks 2008.2
Abonnenter: Pr. april 2009

Byråprovisjon: 1,5% • Informasjons- og kompetansegodtgjørelse: 1,5%. Avbestillingsfrist: 6 uker før utgivelsesdato

Matriellet leveres i forhold til våre annonseformater i 72 DPI og JPG format og kan sendes til hilde@appetitt.no
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om priser og løsninger.  

Sammen med ditt firma kan vi tilby tilpasset annonsematriell i redaksjonelt format. Her vil matriellet bli "merket" og gjensidig godkjent før 
publisering. Ta kontakt med hilde@appetit.no for nærmere informasjon.

UTGAVER 2017

uke matriellfrister  Salgsdatoer
1/ uke 10  09.02.2017 09.03.2017
2/ uke 23  08.05.2017 08.06.2017
3/ uke 39  28.08.2017 28.09.2017
4/ uke 47 23.10.2017 23.11.2017

ANNONSER 2017

format mål (bxh) pris
2/1   460 x 287  40.500
1/1   230 x 287  25.500
1/2  (B)  230 x 143,5 18.500
1/2  (H) 115 x 287 18.500
1/4  115  x 143,5   9.250
baksiden 230x287 30.000

Flisa Trykkeri as
Kaffegata 84, Postboks 23,
2271 FLISA
Telefon: 62 95 50 60

www.annonse.appetitt.no
For spørsmål vedrørende materiell:
Lars Erik Hedstrøm
lars.erik@flisatrykkeri.no / Mobil: 95 89 85 04
Ane Marte Fjeldseth  
ane.marte@flisatrykkeri.no / Mobil: 47 45 61 32

OPPLAG
8.500 
Antall lesere: 32.000 
Menn 37% 
Kvinner 63% 
Antall abonnenter 3.700  

ANNONSERING
Mediakonsulenter:
Mia Berg Mobil 99 57 58 49 / mia@flisatrykkeri.no
Mona Røkke Mobil 99 51 51 08 / mona@flisatrykkeri.no
Tone M. Møllerud Mobil 48 95 33 91 / tone@flisamedia.no

ANNONSEFORMATER                                                                                                   

2/1  460x287 1/1 230x287 1/4 (B) 
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1/2 (B) 143,5x230
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