
FORM er landets eneste fagdidaktiske tidsskrift 
innen kunst-, design og håndverksfag. Siden 60-
tallet har tidsskriftet vært en kilde til faglig utvikling 
for lærere. Mange samler på tidsskriftet og 
annonser har derfor lang levetid. 

FORM gis ut 5 ganger i året og blir lest av lærere 
innen fagområdet - fra grunnskole til 
lærerutdanning. Mange av leserne har ansvar for 
innkjøp av materialer, verktøy og utstyr. Utgiver er 
Kunst og design i skolen. Les mer om oss her. 

Annonseark 2020

Format Pris Stående
1/1 side 6300 kr 180x259
1/2 side 4400 kr 84x248
1/4 side 3400 kr 84x117
1/8 side 2600 kr 84x60

Tidsskriftet FORM

Distribusjon 

Norge: 1290
Norden: 26
Opplag: ca 1350
Antall lesere: ca 10 000

Bladformat: A4
Antall sider: 32
Ved utfallende annonse: 5 mm bleed
Ønskes 1/1 sides annonse på baksiden er 
formatet: 210x250 mm.  

Annonsepriser 2020 (vi er fritatt mva)

Les mer om rabatter på hjemmesiden vår. 

https://www.kunstogdesign.no/
https://www.kunstogdesign.no/annonser


    Format
1/1 side  6300,-  180 X 250 mm
1/2 side  4400,-  84 X 248 mm (stående format)
1/4 side  3400,-  84 X 117 mm
1/8 side  2600,-  84 X 60 mm

Hjemmesiden vår har i gjennomsnitt 1100 unike 
besøkende per måned. 

Pris: 1700,- for 8 uker
Se plassering i bildet til høyre. 

Format: 50 X 70 mm (stående format).
Leveres som jpg-fil, 300 dpi. 

FORMbanken.no

FORMbanken er den digitale utgaven av FORM, 
lansert i 2019. Nettstedet er åpent for alle. I løpet 
av en måned har siden i gjennomsnitt 5000 unike 
besøkende. 

Fra juni 2020 tilbyr vi annonseplass på FORMbanken.
no. Se plassering i bildet til høyre. 

Pris: 3000,- for 8 uker. 

Format: 2100x2900
Leveres i jpg, 300 dpi

Kunstogdesign.no

Rabatt
Ønsker du å annonse på flere av våre plattformer? 
Da tilbyr vi rabatt. Ta kontakt med Bibbi Omtveit for 
pristilbud. 

E-post: form@kunstogdesign.no
Tlf: 452 98 609

Utgivelsesplan kan du se på vår hjemmeside: 
kunstogdesign.no

Annonse

https://www.kunstogdesign.no/
https://www.formbanken.no/
mailto:form%40kunstogdesign.no?subject=
https://www.kunstogdesign.no/annonser

