
Prisliste Nettmagasinet 3600
Gjelder fram til 31.12.2019

Siden oppstarten høsten 2015 har 
nettmagasinet 3600.no opplevd en stor 
og kontinuerlig vekst. Folk setter pris 
på et lokalt magasin som fokuserer på 
de positive sakene, og som samtidig 
er gratis for leserne. Mer enn 11. 000 
følger oss via sosiale medier, og vi setter 
stadig nye rekorder i antall lesere og 
engasjement. Dette gjør også 3600.
no til en svært effektiv og rimelig 
kommunikasjonskanal. 

Kongsberg Community AS
Kirkegata 12, 3616 Kongsberg
Tlf. 48050225 – e-post: bjorn@3600.no

Content/betalt innhold: Vår suverent mest 
effektive form for markedsføring. Våre journalister 
og fotografer produserer saken i samarbeid med 
kundene, for å få fram det ønskede budskapet. 
Vi publiserer på 3600.no og i våre sosiale kanaler, 
og legger i tillegg inn ekstra penger for å treffe 
målgruppene enda bedre. Effekten du oppnår, målt 
mot prisen du betaler, er helt suveren. Pris: 10.000,-

Forhåndsomtale/annonsering/arrangement: 
Konserter, forestillinger, utstillinger - alle 
arrangementer der målet er å få et større 
betalende publikum. Løsningen inneholder: 
intervju/pressemelding og foto - med lenker til 
arrangementet og eventuelt billettbestilling. 
Publiseres på 3600 og i våre sosiale kanaler, og 
markedsføres ekstra mot målgruppene. 
Pris: 4.900,-

Arrangementspakke med foto/video: Dekning 
av arrangement med fotograf/videofotograf og 
journalist. Våre folk dekker arrangementet ved hjelp 
av foto eller video. Foto: minimum 20 bilder - video: 
maks 2 minutter. Bilder eller video blir publisert på 
3600 og i våre sosiale kanaler senest 24 timer etter 
forestilling. Kunden får også alle fotografi er i høy 
oppløsning til fri bruk. Video sendes til kunden, 
og er å regne som kundens eiendom. Kongsberg 
Community/opphavsperson/3600.no beholder også 
rettigheter til foto/video etter nærmere avtale. 
Pris: 8.000,-

Gode opplevelser: Hver torsdag publiserer 3600.no 
en oversikt over kommende ukes arrangementer, 
altså fram til og med torsdag uka etter. Leserne 
får en god oversikt over hva som skal skje, med 
nærmere info rundt hvert arrangement. Alle 
arrangører deler en felles større sak på 3600 og i 
våre sosiale medier. Dette erstatter vår tidligere “Det 
skjer”, som dessverre må utgå fordi det ikke lenger 
er mulig å gjøre denne automatisk. Derfor tilbyr vi 
nå en bearbeidet sak som gir leserne en verdifull 
oversikt èn uke fram. 
Pris: 600,- (muligheter for abonnementsordning). 

Artikkelavtaler: Vi inngår nå artikkelavtaler med 
store aktører i næringslivet. Alle som er interessert i 
en mer omfattende gjensidig forpliktende avtale - ta 
kontakt med oss, så fi nner vi en god løsning. 

Samarbeidsavtaler - /Vi bryr vårs – ambassadør: 
Vi tilbyr alle å bli en /Vi bryr vårs-ambassadør, og 
inngå i et nettverk av gode krefter som jobber for 
en bedre by. Samtidig som du støtter opp rundt 
gode prosjekter, viser du at du bryr deg og tar et 
samfunnsansvar. Vi gir deg fast og god annonsering 
(bannerannonser) på 3600.no, pluss at du får 25 % 
rabatt på alt som står over i denne prislista. Dette er 
en svært god avtale og forutsetter at det inngås en 
årsavtale som koster 1.900,- per måned.

Alt annet: Pris etter avtale.


