DIALOGOS
medie- og ressurssenter

STØTTEANNONSER til fellesutgivelsen Mennesket 2021
En ny utgivelse av Mennesket kommer høsten 2021. Utgivelsen er et samarbeid
mellom Dialogos medie- og ressurssenter og tidsskriftene Libra, LandsByLiv og
Antroposofi i Norge. https://www.dialogos.no/mennesket/
Les artikler fra 2020-utgaven her: https://www.dialogos.no/mennesket-2020/
Se hele 2020-utgaven som pdf: https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Mennesket-2020.pdf
OPPLAG: De tre bladene trykkes i dag i følgende opplag: Libra (ca 1200 eks),
LandsByLiv (ca 850 eks) og Antroposofi i Norge (ca 950 eks). Til sammen utgjør dette
cirka 3000 blader. I tillegg trykkes det opp 500-1000 blader for utdeling i forbindelse
med Steineruka og andre arrangementer i løpet av året. Det innebærer et opplag på ca
3500 eks for «Mennesket».
Fellesutgivelsen skjer én gang årlig. Resten av året utkommer tidsskriftene Libra,
LandsByLiv og Antroposofi i Norge i sine ordinære utgivelser.
INNHOLD OG TEMATIKK: Hva er et Menneske? er hovedfokus for fellesutgivelsen.
Tidsskriftet er på 64 sider, og utgiverne bidrar samtidig med stoff fra sine fokus-områder.
Det handler om å forstå hverandres oppgaver. Samtidig legges det vekt på at innholdet er aktuelt
og av allmenn menneskelig interesse.
Mennesket inneholder også programmet for STEINERUKA 2021 (www.steineruka.no) som
foregår i uke 39.
STØTTEANNONSER: For å sikre økonomien til fellesutgivelsen, trenger vi bidrag gjennom
støtteannonser fra virksomheter, forbund og andre innenfor bevegelsen. For at annonsene ikke
skal ta unødig mye plass, har vi satt prisen for 1/4 side annonse til 5.000 kr. Se pristabell under.
PRISER OG STØRRELSE
Fellestidsskrifte har et eget format (24 x 20 cm / med en tekstflate på 20 cm x 16 cm)
Størrelse
1/6 side – liggende
1/4 side - stående
1/2 side - liggende
1 helside annonse

Format: høyde x bredde
Utfallende: 7,5 cm x 9 cm
Tekstformat: 6,5 x 7,5 cm
Utfallende: 11,5 cm x 9 cm
Tekstformat: 9,5 x 7,5 cm
Utfallende: 11,5 cm x 20 cm
Tekstformat: 9,5 x 16 cm
Utfallende: 24 cm x 20 cm
Tekstformat: 20 cm x 16 cm

Pris eks mva
3500
kr
5 000
kr
10 000 kr
20 000 kr

UTFORMING ANNONSEN:
Ferdig utformet annonse / evt tekst og illustrasjon – sendes til Dialogos, post@dialogos,
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