
 

 

 

 

 

 

 

Unikum er studentavisen for studenter ved Universitetet i Agder og de private høgskolene på 

Sørlandet. Den er politisk og religiøst uavhengig og blir drevet hovedsakelig av studenter på 

frivillig basis. Vi er nå kommet til vårt 16. driftsår. 

 

Avisen har en seriøs profil med mange og gode nyhetssaker, men også en del kultur- og 

magasinsaker og noen sportsartikler. Hovedmålgruppen er studenter på Agder, men mange 

saker har også allmenn interesse. Unikum har et opplag på 1500 og blir primært distribuert til 

alle høyere utdanningsinstitusjoner på Agder i tillegg til mange kaféer, utesteder og andre 

møtesteder i Kristiansand og Grimstad.  

 

Avisen har formatet 297 x 245 mm og trykkes på 115 grams G-print-papir med 300 ppi. Hele 

avisen trykkes med beste farge- og bildekvalitet.  

 

Annonsering i papirmagasin 

 

Her følger gjeldende annonsepriser og utgivelsesplan for studieåret 2015/2016. Avisen 

kommer som regel ut den første tirsdagen i hver måned, og annonsefrist er onsdag halvannen 

uke før. Priser og frister kan endres med forvarsel.  

 

 

 

 

 

 

 

Rabatter: 5 % på gjeldende annonsepris ved 

andre påfølgende annonse, 10 % ved tredje påfølgende annonse, og 15 % ved fjerde og 

følgende annonser. Unikum forhandler gjerne om langsiktige spesialavtaler. 

 

Kontakt oss gjerne på annonse@unikumnett.no for mer informasjon.  

Annonser skal sendes som PDF til samme adresse. 

Annonseformat 

(høyde x bredde) 

Pris før 

mva. 

Hele andre eller siste side 

(297 mm x 245 mm) 

6500,- 

Helside   

(297 mm x 245 mm) 

6000,- 

1/2 side  

(liggende: 148 mm x 245 mm, 

stående: 297 mm x 122 mm) 

3000,- 

1/3 side  

(liggende: 99 mm x 245 mm) 

2500,- 

1/4 side  

(stående: 148 mm x 122 mm) 

2000,- 

1/8 side 

(liggende: 74 mm x 122 mm,  

stående: 148 mm x 61 mm) 

1000,- 

Utgave Materiellfrist Publiseringsdato 

Oktober 05.10.2016 17.10.2016 

November 02.11.2016 14.11.2016 

Desember 30.11.2016 12.12.2016 

Januar 23.12.2016 16.01.2016 

Februar TBA TBA 

Mars TBA TBA 

April TBA TBA 

Mai TBA TBA 



Annonsering på nettstedet unikumnett.no 
 

På unikumnett.no legges det ut saker som bare er dagsaktuelle og derfor ikke egner seg til å 

vente på utgivelsen til papirutgaven. Der legges det også ut flere av artiklene fra papirutgaven 

etter at den har kommet ut. Det legges ut linker til nypubliserte nettsaker på Facebook-siden 

facebook.com/studentavisenUnikum og Twitter-profilen @Unikumnett for å promotere 

nettstedet. 

 

Unikumnett.no tilbyr annonseplasser på øverst på høyre kolonne på nettstedet sitt. Alle 

elementer på denne kolonnen vil være synlige på alle sider på unikumnett.no, ikke bare 

forsiden.  

 

Annonsetype (høyde x bredde) Pris eks. mva. per uke 

Sidepanel (600px x 300px) 380,- 

Sidepanel (300px x 300px) 200,- 

 

Det er ingen rabatter for nettannonser. 

Justeringer i annonsetyper og -priser på nett kan komme med forvarsel.  

 

Kontakt oss gjerne på annonse@unikumnett.no for mer informasjon.  

Annonser skal sendes som PDF til samme adresse. 

 


