
NILs årbok, INTERIØR&MØBLER, er en faglig utgivelse, 
som presenterer ca. 60 av de beste interiør- og 
møbelprosjektene bransjen kan fremvise fra siste år. 
Ved å annonsere i årboken er du garantert å nå ut til 
beslutningstakere innen interiørarkitektur. I tillegg til det 
trykte mediet, oppgis alle annonsørers navn på nil.no, 
med lenke til firmaets nettside.

Årboken sendes til alle interiørarkitekter og møbel-
designere i NIL. I tillegg når du offentlige og private 
byggherrer og andre oppdragsgivere, kommuner og 
fylkeskommuner, statlige etater, i endomsselskaper, 
entreprenører, arkitektkontorer, alle norske ambassader  
i utlandet, bibliotek, utdanningsinstitusjoner og  
massemedia. 
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MØBLER 2020 
JUBILEUMSÅRBOK  
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INFORMASJON  
FOR ANNONSØRER

Redaksjon: Orfeus forlag
Utgivelse: Mai 2020

Opplag: 3000 eksemplarer
Format: 23 x 29,7 cm



Spesialside* A (1/1)
Bokens første sider etter omslag og 
tittelside: s. 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Kr 52 000

Spesialside* B (1/1)
Bokens to siste annonsesider bak i 
boken, samt siden til høyre for  
annonsøroversik
Kr 44 000

Spesialside* C (1/1)
Bokens to siste sider før spesialside B
Kr 39 000

1/1 side høyre
Kr 36 000

1/1 side venstre
Kr 32 500

2/1 side (oppslag)**
Kr 60 500

1/2 side
Kr 18 500

1/4 side
Kr 10 800

MATERIELLKRAV
Annonsemateriell må leveres trykke-
klart og digitalt, som høyoppløselig 
PDF i CMYK fargerom.

Helsider må ha skjæremerker og 3 mm 
utfallende kant (bleed).

Annonser mindre enn helsider behøver 
ikke skjæremerker eller bleed. Hvis du 
har en tynn ramme rundt din annonse 
anbefaler vi skjæremerker.

Bilder 
Oppløsning bilder: 300 ppi
CMYK-fargeprofil: PSO Coated v3 
(FOGRA51)

Det tas ikke korrekturrunde eller 
fargesjekk på annonser. Ved mangelfull 
korrigering av eventuelle feil på ordre-
bekreftelse, eller feil på levert materiell, 
bortfaller enhver reklamasjonsrett.

Tekniske spørsmål rettes til Steffen K. 
Ludvigsen.

MATERIELLFRIST
Ferdig annonsemateriell leveres innen 
torsdag 2. april 2020.

Levering
Ferdige PDF-filer sendes via e-post til 
Steffen K. Ludvigsen, salgsleder@nil.no.

Materiell som overstiger 15 MB sendes 
ikke direkte på mail, men sendes med 
filoverføringssystem, som for eksempel 
gratistjenesten Wetransfer, eller med 
eget FTP-system.

ORDREBEKREFTELSE  
OG FAKTURA
Ordrebekreftelse blir sendt på e-post 
når bestilling foreligger. Annonsøren 
må ved mottak gjennomgå ordren og gi 
tilbakemelding om eventuelle endringer. 

Betalingsbetingelser
Pr. 14 dager netto. Annonsene 
faktureres i april 2020 og sendes på 
e-post eller via EHF aksesspunkt. 
Omkostninger betales av annonsør. 

ÅRBØKER
Alle annonsører får tilsendt ett eksemplar av 
årboken. Ta kontakt med selger dersom du 
ønsker flere eksemplarer, for kr 250,– inkl. porto. 
INTERIØR&MØBLER kan også bestilles på NILs 
nettsider, da til veil. pris, kr 355,–.

BEHOV FOR HJELP TIL  
UTFORMING AV DIN ANNONSE?
Ved behov for hjelp til utforming av annonsema-
teriell, eller endring av eksisterende materiell, 
kan annonsør kontakte grafisk designer Steffen 
K. Ludvigsen. Dette gjøres via Ludvigsens firma, 
uavhengig av NIL. Oppdrag avtales direkte 
med Ludvigsen og faktureres etter medgått tid, 
timesats € 90. Se kontaktinformasjon under.

*Spesialsidene har en viktig plassering i årboken 
og NIL forbeholder seg retten til å kommentere 
og foreslå endringer hvis det er noe som kan 
eller bør forbedres for å sikre høy visuell og 
teknisk standard. Endringer foretas i dialog med 
annonsøren som godkjenner endelig resultat. 

**Pris kun for ordinære sider (ikke spesialsider).

HELSIDE UTFALLENDE
23 x 29,7 cm + 3 mm bleed

1/2 SIDE
Liggende format 
19,5 x 13 cm

1/4 SIDE
Kun stående format 
9,5 x 13 cm 

1/2 SIDE 
Stående format  
9,5 x 26,6 cm

2/1 SIDE (OPPSLAG)**
46 x 29,7 cm + 3 mm bleed 

SALGSANSVARLIG
Steffen K. Ludvigsen
salgsleder@nil.no
+49 (0) 176 76672449

NIL
Josefines gate 34, 0351 Oslo
nil@nil.no
+47 23 33 24 64
www.nil.no


