MEDIEPLAN

2021
Om Norsk VVS
Dette er VVS-bransjens fag- og nyhetsmagasin på områder som energi- og
miljøteknikk, inneklima, klimateknikk, sanitærteknikk, relevant politikk,
digitalisering samt andre bransjenære områder. Norsk VVS er medlemsbladet
til NemiTek (Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening), og utgjør en viktig del
av medlemskapet for våre medlemmer.
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Norsk VVS er bransjens fag- og nyhetsmagasin på
områder som energi- og miljøteknikk, relevant politikk,
digitalisering samt andre bransjenære områder.
Norsk
Digitale
utgaver
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MedVVS
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* se egen medieplan
for digital eksponering her.

10 dager før utgivelse. Feil som ikke skyldes kunden selv, rettes og erstattes med ny annonse i påfølgende utgave. Alle oppgitte priser er
pr. innrykk og eks. mva. Redaktøren forbeholder seg retten til å avvise annonser som på generellt grunnlag kan skade bladet eller bransjen.

ØnskerNorsk
duVVS
å erannonsere
– kontakt:
bransjens fag- og nyhetsmagasin
på
områder som energi- og miljøteknikk, relevant politikk,

Wenche Huser
Sund
digitalisering
samt andre bransjenære områder. Norsk
VVS
er
medlemsbadet
til NemiTek (Norsk VVS EnergiMob: 90 6163 07
og Miljøteknisk forening), og utgjør en viktig del av
E-post: huser@salgsfabrikken.no
medlemskapet for våre medlemmer.

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

