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Elektro247 – nettportalen for alle i elektrobransjen! 
1. februar skjer det! Etter lang tids forberedelse, kan vi omsider lansere
elektro247, nettportalen for deg som jobber i eller med elektrobransjen!

Bak denne satsingen står blant annet personene som i dag driver de bransje
ledende nettstedene VVSforum, VA Nytt og ITB Aktuelt. elektro247 vil basere seg på 
samme suksessformel. Det vil si å ha et godt og aktuelt innhold for hele nærings
kjeden, men med et ekstra fokus på de som jobber ute i felten; installatørene.

Hva legger vi så i «et godt og aktuelt innhold»? Jo, her vil vi by på små og store nyheter 
og artikler om temaer som berører elektrobransjen, for tiden med ekstra vekt på bære-
kraft, digitalisering, det grønne skiftet og ikke minst mulighetene de løpske strøm-
prisene gir.

Dette skal skapes av ny teknologi og teknikk. Vi vil også sette dagsorden gjennom å ha 
et kritisk blikk på de store linjene i bransjen og vi vil skape debatter. Samtidig er kom-
petanse, utdanning, og rekruttering aktuelle temaer å dekke. Men først og fremst vil vi 
formidle alt det positive som skjer, og alle suksesshistoriene.

Skal vi få til det, er vi avhengig å spille på lag med dere, ved at dere tipser oss om 
gode saker fra det som rører seg i deres hverdag - som et vunnet anbud, en smart 
løsning, rekordinntak av lærlinger, en produktnyhet, gode resultater, satsing på kvinner, 
nytt om navn etc. Det er ingen grunn til å la de gode nyhetene forbli en intern eller lokal 
hemmelighet. Vi sprer gjerne budskapet!

Vi vet at et godt innhold tiltrekker seg mange lesere, og på den måten vil elektro247 
samtidig være et naturlig sted å markedsføre seg. Det være gjennom profilering-
og/eller innholdsmarkedsføring. Kontakt oss gjerne for en prat om hvordan vi kan skape 
økt synlighet ? og med det økt lønnsomhet for din bedrift. I anledning lanseringen, kan 
vi tilby ekstra gode tilbud. Her kan du sikre deg en god plass allerede ut fra
startblokkene.  

 
Velkommen til bransjemøteplassen elektro247!
 



Redaksjonell profil:

elektro247.no ønsker å være en viktig nyhets- og informasjonskanal for alle som på en eller 
annen måte jobber og beskjeftiger seg med elektrobransjen i Norge. Vi kommer til å formidle
nyheter, fagstoff / fagartikler, bransjeutfordringer, meninger og ytringer, reportasjer, produkt-
nyheter, pressemeldinger og all annen relevant informasjon som vi håper bransjen finner
interessant. 

elektro247.no vil blant annet ha redaksjonelt hovedfokus på fagområder som: energi – fornybar 
energi, belysning, smarthus, digitalisering, industri, teknologi og teknikk. elektro247.no vil ha en 
leservennlig profil med vekselvis korte og lengre artikler/saker som skal være lettleste og enga-
sjerende. Vi skal samarbeide med ulike organisasjoner, fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner 
innenfor våre stoffområder. Med de på laget skal elektro247.no holde et høyt faglig nivå.

Målgrupper:

EL-installatører, elektroprodusenter, leverandører(engros/detalj), elektro - konsulenter, driftsper-
sonell, elektrikere og elektrikerbedrifter, elektrogrossister, arkitekter, private og offentlige bygg-
herrer/eiere, entreprenører, offentlige institusjoner, opplæring- / utdanningsinstanser, eiendoms-
forvaltere, rådgivende ingeniører, administrative ledere, industrien og nettselskaper. 

Annonsering på elekro247.no

Gjennom et godt redaksjonelt produkt ønsker vi å kunne være en interessant markedskanal for 
leverandørene i bransjen ut til våre lesere og målgrupper. Det er mange muligheter til synlig og 
god profilering gjennom våre kanaler: Velg mellom: Profilering gjennom bannerannonsering, 
content artikler, stilling ledig, produktomtaler både gjennom visningstekst og live etter hvert, 
videoer osv.

Trafikktall:

Vi har klare ambisjoner om at vi løpet av kort tid skal bli den mest leste digitale nyhetskanalen 
innenfor elektrobransjen i Norge. Med vår kunnskap gjennom de andre digitale nettstedene vi 
driver, og hvor vi er markedsledere, skal dette bidra til at når de målene.
 
Som et eksempel kan vi nevne at vår nyhetskanal VVSforum.no er VVS-bransjens mest leste 
nyhetskanal på nett i Norge. (Faktisk er vi størst i Norden også). VVSforum har på det meste 
over 40.000  lesere per måned, og over 65.000 sidevisninger.



TOPPBANNER 1200 X 250  PX
SKYSKRAPER 300 X 500 PX SKYSKRAPER 300 X 500 PX

Bannere etter sak 3: 554 x 300 px
Bannere etter sak 9, 1130 x 300 px
Bannere etter sak 18, 554 x 300
Bannere etter sak 19, 1130 x 500 px
Bannere etter sak 25, 554 x 300 px
Bannere etter sak 30, 1130 x 300 px

Banner: 554 x 300 px

Artikler

Banner:1130 x 300 px

Toppbanner og skyskraper 
sammen er hestesko.

Desktop forside:

Logg deg inn på nettsiden vår og scroll deg opp 
og ned, og finn ut hvor din annonse passer best, 
og hvor stor den skal være.

Artikler Artikler

Artikler

Artikler Artikler

Artikler Artikler Artikler

Mest lest Annonsørinnhold

Plassering av bannere på forsiden

Hovedbilde artikkel

Tekst ingress

Plassering av bannere i en artikkel

tekst artikkel

TOPPBANNER 1130 x 300  PX

Banner etter ingress:
800 x 100 px

Klikk på en artikkel og se hvilken plass 
som passer best for deres annonse.

Skyskraper: 300 x 600  PX

Banner i bunn av artikkel
800 x 300

Annonsørinnhold: 364 x 600  PX

Banner i artikkel:
300 x 250 px



Bannere forsiden elektro247:

Hestesko: 
Toppbanner:     1200x250 px
Sidebanner venstre:     300x600 px,
Sidebanner høyre:      300x600 px    Kr. 20.000,- eks. mva. per uke

Toppbanner:     1200x250 px    Kr. 10.000,- eks. mva. per uke
Skyskraper venstre:     300x600 px    Kr. 10.000,- eks. mva. per uke
Skyskraper høyre:      300x600 px    Kr. 10.000,- eks. mva. per uke

Banner etter sak   3:    554x300 px    Kr.   6.000,- eks. mva. per uke
Banner etter sak   9:  1200x300 px    Kr.   5.500,- eks. mva. per uke
Banner etter sak 18:    554x300 px    Kr.   4.500,- eks. mva. per uke
Banner etter sak 19:  1200x500 px    Kr.   4.500,- eks. mva. per uke
Banner etter sak 25:    554x300 px    Kr.   3.500,- eks. mva. per uke
Banner etter sak 30:  1200x300 px    Kr.   3.000,- eks. mva. per uke 

Annonser i artikkel:

Toppbanner:     1200x250 px    Kr. 10.000,- eks, mva. per uke
Skyskraper høyre side:    300x600 px    Kr. 10.000,- eks, mva. per uke
Skyskraper høyre side:    300x600 px    Kr. 10.000,- eks, mva. per uke
Banner etter ingress:    800x100 px    Kr.   6.000,- eks, mva. per uke
Banner bunn av artikkel:    800x300 px    Kr.   3.000,- eks, mva. per uke
Banner i artikkel:     300x250 px    Kr.   4.000,- eks, mva. per uke
Banner på siden av artikkel:   364x600 px    Kr.   5.500,- eks, mva. per uke

Stilling ledig: 
Stillingsutlysning - per stilling:
Oppføring forside + hovedside ledige stillinger    Kr.   4.000,- eks. mva

Spesifikasjoner materiell:
Plattformer: Desktop/Mobil
Filformater: JPG, PNG, GIF, HTML eller tredjeparts-tag gjennom AdForm.
Filstørrelse: Maks: 150 kB per banner.

Profilering annonsørinnhold på elektro247
Sak   3:          Kr. 6.000,- eks. mva. per uke
Sak   9:          Kr. 5.000,- eks. mva. per uke
Sak 16:          Kr. 4.000,- eks. mva. per uke
Sak 20:          Kr. 3.000,- eks. mva. per uke

Når det gjelder profilering av content artikler under annonsørinnhold, ta kontakt med oss for tilbud.

Webinarer / Produktomtaler:
I tillegg til annonsørinnhold vil elektro247 kunne tilby produktomtaler, både i form av saker/artikler, samt live 
sendinger som også kan tilpasses som webinarer for å beskrive produkter og løsninger på en god og
informativ måte. Her gir vi tilbud etter en samtale om omfang og ønsker fra våre kunder.

Dette vil bli presentert på våre nettsider under egne bolker, slik at dette får god synlighet ovenfor våre lesere. 
Samtidig markedsføres dette gjennom våre nyhetsbrev osv

Ta kontakt med oss for tilbud om bannerannonsering, content artikler, produktomtaler, stilling ledig:



Kontaktinfo:

Leif Sandtangen
Mob: 416 10 305

E-post: leif@elektro247.no

Redaktør
Tom Helgesen

Mob: 915 16 271
E-post: tom@elektro247.no

Stig Grindahl
Mob: 480 68 283

E-post: stig@elektro247.no

Fredrik Bakke
Mob: 905 28 528

E-post: fredrik@elektro247.no


