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MEDIEPLAN

2021

RØRFAG

Målgruppe: Rørleggere og alle som prosjekterer, monterer,
drifter, vedlikeholder og eier røranlegg for sanitær, varme,
kjøling, avløp og gass.

Om
Rørfag
Opplag: 3.200

Bladets primære dekningsområde er den
praktiske utøvelsen av rørleggerfaget. Bladet
inneholder nyheter, reportasjer og debatter om
og for utøvere av rørleggerfaget. Rørfag er
medlemsbladet til Rørentreprenørene Norge.
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Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig må gis skriftlig min
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.

Ønsker du å annonsere – kontakt:

Wenche Huser Sund
er bladets primære dekningsområde er
Mob: 90 6163RØRFAG
07
den
praktiske
utøvelsen av rørleggerfaget. Bladet
E-post: huser@salgsfabrikken.no

inneholder nyheter, reportasjer og debatter om og for

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine

