
Priser - Formater - Utgivelser 2018

* Kilde: MagasinUndersøkelsen 2017/2, TNS Gallup.

VIOVER60 kommer ut med 12 utgaver i året
VIOVER60 har 287.000 lesere

VIOVER60 har 827.000 eksponeringer per side
VIOVER60 har ca. 65.000 betalende abonnenter

Utgivelser & frister 2018 Formater & priser 2018
Nr Måned Best.frist Materiellfrist Utgivelse ca.
1 Januar 21.11.17 24.11.17 29.12.17
2 Februar 19.12.17 22.12.17 26.01.18
3 Mars 23.01.18 26.01.18 02.03.18
4 April 13.02.18 16.02.18 23.03.18
5 Mai 20.03.18 23.03.18 27.04.18
6 Juni 13.04.18 17.04.18 25.05.18
7 Juli 15.05.18 18.05.18 29.06.18
8  August 05.06.18 08.06.18 27.07.18
9 September 03.07.18 06.07.18 31.08.18
10 Oktober 21.08.18 24.08.18 28.09.18
11 November 18.09.18 21.09.18 26.10.18
12 Desember 23.10.18 26.10.18 30.11.18

(Alle priser er eks. mva.)

Omslag:
Plassering:  Pris: Format  Utfallende
Side 2 kr 41.500,- 177Í 255 mm 203 Í 277 mm*
Side 2+3 kr 62.000,- 382 Í 255 mm 406 Í 277 mm*
Bakside kr 49.900,-  203 Í 277 mm*
NB! Snakk med oss om mulighet for fast plassering av annonsen din!

Markedsplass:
Antall:  Pris: Format 
11 innrykk kr 35.800,- 42 Í 60 mm
6 innrykk kr 20.400,- 42 Í 60 mm
1  innrykk kr   3.800,- 42 Í 60 mm

* Utfallende: For utfallende formater må det i tillegg til ovenstående mål,  
legges til 4 mm for beskjæring. All vesentlig tekst og bilde bør 

dessuten plasseres minst 12 mm innenfor oppgitte mål.

Format:  177 Í 255 mm
Utfallende: 203 Í 277 mm*

Format: 
85 Í 255 mm

Format:  
177 Í 124 mm

Format: 
85 Í 124 mm

Format:  382 Í 255 mm
Utfallende:  406 Í 277 mm*

1/1 side
kr 38.100,-

1/2 side
stående
kr 23.900,-

1/2 side
liggende
kr 23.900,-

1/4 side
kr 15.300,-

Oppslag
kr 59.000,-

Advertorials
Advertorials er en ny annonseløs-
ning med en redaksjonell stil. Vi 
kan produsere den hos oss i sam-
arbeid med kunden. Advertorials 
merkes med annonse og har en 
tydelig avsender. Det vil maksimalt 
være to advertorials per utgave 
og eksklusivitet på bransje. 
(Egen prisliste).

 Markedssjef annonse  Eirin J. Hagesæter tlf 5521 3135
  eirin@viover60.no

 Mediekonsulent Randi Mikkelsen tlf 5521 3103
  randi.mikkelsen@viover60.no

 Mediekonsulent Linda Eeg Nielsen tlf 5521 3111
  linda@viover60.no

 Annonsemateriell Leif Morten Nygård
  annonsemateriell@viover60.no

Spørsmål & bestilling

Vi tilbyr også kostnadseffektiv distribusjon av kataloger, brosjyrer, 
vareprøver og andre ilegg. Vi limer eller plastpakker de fleste 
formater, og kan splittdistribuere og teste ilegg. Kontakt oss for 
tilbud og informasjon om spesifikasjoner og krav. 

VI OVER 60s mange betalende abonnenter er din beste garanti 
for at ilegget når helt frem til kunden. Våre abonnenter kan også 
reservere seg mot reklamebilag slik at du unngår unødig opplag.

Ilegg & vareprøver

Annonser på internett
www.viover60.no fremstår i ny drakt, og er tatt godt i mot av 
de mer enn 15.000 unike brukerne av nettsiden. Som annonsør 
treffer du ”unge voksne” som er interessert, involvert og engasjert 
i dine budskap. Her kan du styre trafikken inn til din nettside og 
nettbutikk på en kostnadseffektiv måte.   

Priser: 
580 Í 400: Superboard 1 (320 x 250 mobil): Kr 5.000,-/uke
300 Í 600: Sticky skyskraper: Kr 5.000,-/uke
580 Í 400: Superboard nederst (320 x 250 mobil): Kr 5.000,-/uke
Full dominans: Kr 9.990,- 

Ekslusiv 
annonse på 
nyhetsmail
Vi sender ukentlige 
nyhetsmail til ca 
50.000 av våre lesere. 
Annonsestørrelse 
640 bredde x 250 høyde. 
Pris kr 7.000,-

.no

300 x 600

700 x 350580 x 400

300 
x 

600

Annonseavdelingen 

5521 3110
Faks: 5521 3140

annonser@viover60.no

Markedsanalyser
Vi har dataverktøy fra TNS Gallup slik at vi kan 
analysere potensialet for dine produkter.

S
eks av ti nordmenn frykter å havne 

i helsekø, og syv av ti er bekymret 

for om det offentlige kan ta tilstrek-

kelig vare på dem når de blir eldre. 

Det kommer frem i en undersøkelse gjort 

for Gjensidige i 2016. Dette var viktig 

innsikt som lå til grunn da landets første 

livsfasebaserte forsikringstype skulle 

utvikles, ifølge produktsjef Jørgen  

Taalesen i Gjensidige.

– Hittil tyder det på at en slik

forsikringstype var etterlengtet. Helse 

55+ har etter lanseringen våren 2016 

seilt opp til å bli et populært produkt, og 

tilbakemeldingene har vært svært posi-

tive. Vi har også vært i kontakt med flere 

personer med helsefaglig bakgrunn som 

sier de selv har kjøpt forsikringen. Dette 

tolker vi som en hyggelig bekreftelse på 

at vi har utviklet et relevant og nyttig 

helseprodukt, forklarer Taalesen.

SØRGER FOR RASK BEHANDLING 

Det er ikke uvanlig å være bekymret for å 

bli syk eller skadet. Både de umiddelbare 

fysiske konsekvensene, men også frykten 

for å havne i månedslange helsekøer, er 

noe som skaper usikkerhet og bekymring.

– Helsevesenet må, og skal, prioritere 

de mest alvorlige tilfellene først. Samtidig 

vet vi at mindre alvorlige, aldersrelaterte 

plager, som alt fra problemer med meni-

sken til grå stær, også kan ha en stor 

innvirkning på livskvaliteten. Derfor ut-

viklet vi en forsikring som gjør at du får 

den behandlingen du trenger raskt for 

slike plager. På den måten kan du komme 

raskere tilbake til det livet du er vant til å 

leve, forklarer Taalesen. 

Han viser til at Helse 55+ blant annet 

dekker behandling av mindre alvorlige 

sykdommer som gjerne inntreffer etter 

fylte 55 år, som plager knyttet til øyne, 

muskler og skjelett, og i tillegg gir garan-

tert utredning innen 14 dager. 

– Forsikringen er utviklet for å både

forebygge og gi rask tilgang på behan-

dling dersom en sykdom eller skade 

inntreffer. Det er likevel greit å være klar 

over at dette ikke er en komplett helse-

forsikring. Skulle du for eksempel ha et 

behov for å gi ekstra økonomisk trygghet 

til dine pårørende bør du også vurdere 

en livsforsikring, sier Taalesen.

Flere nordmenn over 55 år har det siste året skaffet seg en 

skreddersydd helseforsikring. Frykten for å havne i lange 

offentlige helsekøer kombinert med ønsket om et aktivt  

liv er blant de viktigste driverne til utviklingen, viser  

en undersøkelse gjort for Gjensidige. 

KAN FOREBYGGE SKADER

Aktiv forebygging er viktig for å 

redusere sjansen for sykdom og  

skader, ifølge Taalesen.

– Da vi utviklet Helse 55+ var det viktig

for oss å inkludere enkel tilgang på ulike 

aktivitetstilbud og andre tjenester som 

kan virke forebyggende. Vi ønsker at 

forsikringen skal bidra til at det blir 

 lettere å være godt forberedt på årene 

som kommer, forteller Taalesen. 

Helse 55+ gir tilgang på flere forebyg-

gende tjenester, som idrettskurs fra 

Learn2 Gruppen, trygghetsalarm fra 

Vakt og Alarm AS, egen helsetelefon, 

samt en årlig helsesjekk hos Boots Apotek. 

– En kombinasjon av sunn livsstil og

effektiv oppfølging av helsen forlenger 

 livet. Selv om man ikke føler seg så 

gammel nå, så er det lurt å ta stilling til 

både livsstil og forsikringsmulighetene 

allerede tidlig i 50-årene, oppfordrer 

Taalesen.

LITEN SUM – STOR GEVINST

Taalesen forteller at en gjennomsnittlig 

kunde på 55 år kan regne med å måtte ut 

med om lag 220 kroner i måneden for  

Helse 55+, mens det for en på 62 år  

vil koste om lag 288 kroner. Han  

anbefaler priskalkulatoren til Gjensidige  

på nett for å se hva ulike helseforsikrings- 

løsninger vil koste for akkurat deg.

– Faktor som alder og når forsikringen

tegnes vil naturligvis gi seg utslag i 

prisen, men å bruke noen få hundrelap-

per i måneden for å sørge for rask og  

god behandling vil jeg si er en god 

 investering. Med Helse 55+ er det  

heller ingen egenandeler ved behan-

dling, og forsikringen gir i tillegg rom 

 for ekstra tilskudd til hjemmehjelp, 

avslutter Taalesen.  

Ønsker du å vite mer om Helse 55+ fra 

Gjensidige? Les mer om forsikringen 

på www.gjensidige.no, eller ring oss 

på 03100 for å avtale et møte på ditt 

nærmeste Gjensidige-kontor. 

POPULÆRT 
med skreddersydd  

              helseforsikring

Jørgen Taalesen, 

produktsjef i  
Gjensidige

ANNONSE

ANNONSE


