
Kongens gate 24
1530 Moss

1/1 + 1/1 side - oppslag
420 x 297 mm + 3 mm utfall
394 × 256 mm (satsspeil)
Kr 25 000

1/1 side (utfallende)
210 × 297 mm 
+ 3 mm utfall
Kr 16 000

Bakside (utfallende)
210 × 237 mm 
+ 3 mm utfall
Pris etter avtale.

1/2 side stående
89,5 × 256 mm
Kr 8 000

Bilag på forespørsel.

1/2 side liggende
184 ×125,5 mm
Kr 8 000

1/4 side stående
89,5 × 125,5 mm
Kr 5 000
1/4 side liggende
184 × 60 mm
Kr 5 000

NYHET:
Guideannonser
1/4 side stående
89,5 × 125,5 mm
Kr 3 500

INFO FORTIDSVERN:

• Opplag: 7 500 eks
• Medlemsblad
• Lang levetid
•  Økt oppmerksomhet på 

kulturvern og kulturarv.
•  Styrker kulturminnenes 

posisjon i samfunnet
•  Norges største 

kulturminnemagasin 
(antall side og frekvens)

MÅLGRUPPE:

•  Medlemmer av 
Fortidsminneforeningen

•  Alle som er interessert i 
bevaring av kulturminner 
både privat og offentlig

•  Bransjer relatert til arkitektur, 
kulturminneforvaltere,  
byggbevaring, gjenbruk og 
sirkulærøkonomi

•  Alle som eier og ønsker å ta 
vare på gamle bygg og hus.

•  De som ønsker å ansette 
innenfor dette fagfeltet

FORTIDSVERN er et fagblad som fire ganger årlig distibueres til Fortidsminneforeningens 
7 800 medlemmer. Våre medlemmer bryr seg om alle kulturminner, men har en 
spesiell forkjærlighet for historiske bygninger og bygningsmiljøer. Samtidig ser man 
at mange av leserne også er genuint opptatt av oppussing og vedlikehold av egne 
eiendommer, ute så vel som inne. De gir ofte råd om enøk- og rehabiliteringstiltak 
– midler til verneverdige bygg, også for privatpersoner.

UTGIVELSESPLAN

Utgave Annonsefrist Utgivelse

1-2023 13. februar 17. mars

2-2023 15. mai 16. juni

3-2023 7. august 8. september

4-2023 13. november 15. desember

Årbok 13. november 15. desember

FORTIDSVERN 2023

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

Kontakt: Randi Huth Rogne
• Telefon: 995 20 500

• E-post: randi@storybold.no
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FORTIDSMINNEFORENINGEN

HÅNDVERK

Guide

Publisering av stillinger på nett/print gir GRATIS lenke på nyhetsbrev

Årsavtale  

på print gir  

2 uker banner

annonse på nett  

GRATIS


