
 

 

Vil du annonsere hos oss? 
 

NORILCO - norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage- og tarmkreft gir ut 
medlemsbladet NORILCO-nytt. Når vi kommuniserer i vårt medlemsblad gjør vi det målrettet og 
inkluderende. Vi benytter kunnskapskanaler som er tilpasset våre brukere og lesere, og vi ønsker å 
formidle både menneskelige og medisinfaglige tema som angår vår målgruppe. Vi jobber med å bryte 
ned fordommer og barrierer rundt kreft, fordøyelsessykdommer og funksjonshemming.  
 
Hvem kan du nå gjennom oss?  
Vår forening er åpen for alle som enten selv er stomi- og reservoaroperert, rammet av tarmkreft, har 
interesse for tema eller er pårørende. Vi har en trofast leserskare, og når bredest ut til lesere som 
selv har stomier og reservoarer, men vi får stadig flere lesere som er berørt av kreftsykdommer i 
fordøyelsesorganene. Bladet leses av våre medlemmer, men blant våre abonnenter har vi også 
mange distributørkanaler i helsevesenet. Vi når ut til fagmiljøet, både innen forskning og klinisk 
virksomhet, til kreftkoordinatorer, lokale apotek og bandasjister, og til utdanningsinstitusjoner, 
rehabiliteringsenheter og gastroenterologiske avdelinger over hele landet.   
 
Ved å støtte foreningen gjennom annonsering bidrar du også til å støtte oss som kjemper for å 
ivareta og forbedre blåreseptordningen. Gjennom årene har NORILCO utviklet tyngde som 
interessepolitisk aktør på vegne av stomi- og reservoaropererte, og vi får stadig større innflytelse i 
kreftsaken. Vi jobber med de store blåreseptparagrafene for stomi, inkontinens og næringsmidler. Vi 
ser stadig etter løsninger som gjør livet med kreft, stomi og reservoar og fordøyelsessykdommer 
enklere.  
 
Nettsideannonser 
På www.norilco.no kan man annonsere, og vi vil her ha stående helårsavtaler. Velger man å 
annonsere først i f.eks. juni, vil prisen justeres etter antall kvartal gjennom året og stå ut 2020. 
Banneren på nettsiden bør ha formatet 181 x 362 (bredde x høyde), og kan være en vanlig bildefil 
eller det kan være en gif. I tillegg må dere oppgi adressen dere ønsker at banneren skal linkes til. Det 
vil være mulig å bytte/oppdatere annonse underveis hvis det er ønskelig gjennom året. 
 
Annonsepriser i 2020 pr. utgave i NORILCO-nytt: 

Helside Kr. 9 800 
Halvside Kr. 6 000 
Kvartside Kr. 3 250 
Bakside Kr. 12 800 
Helsårs nettsideannonsering Kr. 12 800 
  

 
Ved bestilling av annonser i alle utgaver gis det 10 % rabatt   

Utgaver 2020:  

Utgave Bestillingsfrist for annonse Annonseleveringsfrist Postlevering 
1 10.januar 20. januar 17. februar 
2 28.februar 9. mars 3. april 
3 05.mai 18. mai 12. juni 
4 10.august 21. august 16. september 
5 25 september 9. oktober 2. november 
6 09.november 18. november 14. desember 

http://www.norilco.no/
http://www.norilco.no/


 

 

 

Du når oss på e-post: post@norilco.no eller på tlf. 02013. Vi ser fram til å høre fra deg! 
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