
OBOSBLADET

Medieplan 2021
→ Opplag: 410.000 → Lesertall: 532.000 → Gep: 661.000
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Tema: Folk

 Kunstpausen
Det kommer en ny vår �or kulturlivet. → 14

№ 4
Mai
2020

OBOS-bladet har 532.000 lesere og sendes til samtlige  
medlemmer i OBOS – Norges største boligbyggelag. 

I Oslo og Akershus treffer vi mer enn 300 000 lesere på hjemmebane,  
i tillegg til at vi har bredt nedslagsfelt i de andre store byene. Våre 
medlemmer bor i Bergen (cirka 20 000), Stavanger (cirka 15 000) 
Vestfold/Tønsberg (cirka 15 000), Østfold/Fredrikstad (15 000),  
i Hamar (cirka 10 000) og i Ålesunds-regionen (cirka 6000). eOBOS- 
bladet er kjent for å ha godt interiørstoff og relevant boligstoff. Her 
treffer du lesere som er interessert i hus, hjem, hage og personlig  
økonomi. I hvert nummer finner du også et eget boligmarked  
med presentasjon av nye boligprosjekter.

Utgivelser

Annonsepriser

Opplag: cirka 410 000. Plassreservasjon bør skje i god tid. 
* Cirkadato pga uforutsigbarhet i Postens utlevering i enkelte områder.

Frekvensrabatt ved flere innrykk. Bilag etter avtale.  
Byråprovisjon: 5%. Alle priser er eks. mva.

Lars Magnus Lillebekk
Tlf: 62 94 69 03/948 04 564. 
E-post: lml@hsmedia.no 

Randi Oppegård 
Tlf. 62 94 69 76/922 61 620. 
E-post: ro@hsmedia.no

OBOS-bladets siste leserundersøkelse er utført  
av Ipsos MMI og viser at

• 65% svarer at de leser OBOS-bladet ofte/av og til 
• I snitt har medlemmene lest 4,8 av de siste 6 utgavene av bladet 
• Gjennomsnittlig lesetid er 25 minutter 82% synes OBOS-bladet  

er seriøst og troverdig 
• 6 av 10 vil lese praktiske tips om oppussing 
• En utgave av OBOS-bladet i snitt leses 2,8 ganger 
• Nær halvparten av medlemmene svarer at det er meget eller  

ganske sannsynlig at de vil pusse opp boligen i løpet av de  
neste 12 månedene. 

• 81 prosent finner annonser av interesse i OBOS-bladet 
• 89% av medlemmene svarer at de har bolig med balkong
 
Tekniske data 
Format    208 x 278 mm 
Ferdiggjøring   Stiftet 
Raster    54 linjer 
Papirkvalitet omslag   170 gram gloss 
Papirkvalitet innmat   65 gram graphosilk 
Levering    Ferdig pdf-fil leveres til  
   materiell@hsmedia.no 

Tekst og vesentlige detaljer holdes 15 mm innenfor disse. 

Reklamasjon og avbestilling 
Avbestillingsfrist: 6 uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis le-
veringsfrist for ferdig materiell ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og 
stoppordrer må gis skriftlig. Det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder. An-
nonser som inneholder ord som OBOS, OBOS-tilbud eller medlemstilbud, må 
godkjennes før innrykk. Overtredelse kan medføre at annonsen blir tatt ut for 
kundens regning og risiko. 

Grafisk produksjon 
Annonseprisene gjelder kun annonseplassen. Grafisk arbeid,  
fotosetting og reproarbeid er ikke inkludert.

№ Tema Materiellfrist Utgivelse*
1 Oppbevaring 2. februar 26. februar
2 Belysning 4. mars 31. mars
3 Bad 8. april 5. mai
4 Oppussing 11. mai 9. juni
5 Kjøkken 16. august 9. september
6 Interiør 13. september 7. oktober
7 Barn 14. oktober 10. november
8 Trend 15. november 10. desember

Størrelse 4 farger Aktuelle tjenester
1/1 side 56 300 (42 x 50) 5000
1/2 side 42 000
1/4 side 26 500
2/1 side 94 700
2. omslag + side 3 101 000 (NB! leveres som 2 x 1/1 side)
4. omslag 77 800

Formater
2/1 side: Leveres som enkeltsider 208 x 278 (+ 5 mm + passmerker)
1/1 side: 208 x 278 (+ 5 mm + passmerker)
Bakside: 208 x 213 (+ 5 mm + passmerker)
1/2 side bredde 180 x 126
1/2 side stående 88 x 241
1/4 side: 88 x 126
Aktuelle tjenester 42 x 50

Annonsekontakt

Annonser i OBOS-bladet 
– det lønner seg!

532.000 lesere! Et av Norges 
største magasiner!
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Tema: Bærekraft 

Bytte-
kultur
Da koronakrisen tra�� oss, 
ble naboene viktigere 
enn noen gang. → 14

BLADETOBOSOBOSBLADETOBOSBLADET

Tema: Økonomi

Boligdrømmen
Du trenger bare kjøpe halvparten av leiligheten, resten 

leier du av OBOS. Les alt om OBOS Deleie! → 15
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