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Bladet for godt arbeidsmiljø og miljøledelse

magasinet

HMS-MAGASINET INNEHOLDER 
BLANT ANNET: 
n Aktuelle HMS- og miljøreportasjer fra arbeidslivet
n Intervjuer med profiler i ulike roller og posisjoner
n Fagprat med anerkjente personer
n Nyheter om lover og regler
n Verneombudets hverdag
n Nye produkter som gir tryggere arbeid
n Kvalitet, sikkerhet og styring av arbeidsmiljøet
n Gode råd fra bedriftshelsetjenesten
n Forskning som utgjør en forskjell
n Verktøy, tips og råd for din arbeidshverdag

UTGIVELSER 2020

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1  07.02   27.02
2  16.03  03.04
3  27.05   16.06
4  20.08  08.09
5  08.10  28.10
6  12.11  02.12

TEMA HMS-magasinet 2020

1 Personlig verneutstyr

2 Ergonomi

3 HMS-verktøy

4 Førstehjelp, brann og sikkerhet

5 Arbeidshelse

6 Kurs og opplæring

www.hmsmagasinet.no

Ønsker du å være synlig også  
mellom bladutgivelsene – prøv en  
banner på vår nettside  
www.hmsmagasinet.no  
eller i vårt ukentlige nyhetsbrev. 

HMS-Magasinet er bladet for deg som 
arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet 
i privat og offentlig virksomhet. Bladet 
gir deg informasjon og kompetanse om 
fagområdet og presenterer teorier, metoder 
og verktøy som kan bidra til å forbedre  
HMS-arbeidet i din virksomhet.

MÅLGRUPPE I PRIVATE OG  
OFFENTLIGE VIRKSOMHETER:
n Verneombud
n HMS-rådgivere
n Daglige ledere
n Eiere
n Mellomledere
n HR-rådgivere
n Personalsjefer
n Arbeidsmiljøutvalg
n Fagpersoner

Redaktør:
Geir Christiansen
geir@askmedia.no
+47 901 98 440

Annonseansvarlig
Elisabeth Sjørbotten
elisabeth@askmedia.no
+47 950 77 165  



MEDIEPLAN 2020

www.hmsmagasinet.no

ANNONSEPRISER  
fra 1. januar 2020:
1/1 side kr  16 900,-
1/2 side kr  11 900,-
1/3 side  kr  9 000,-
1/4 side  kr  7 900,-
1/8 side  kr  4 900,-
2.omslag  kr  18 600,-
3.omslag  kr  17 500,-
4.omslag (bakside) kr  22 000,-
Oppslag kr  28 800,-

Alle priser er eks. mva.  
Byråprovisjon: 7%

Samme annonse på nett  
og i magasinet. 

Standard rubrikk:
Tekst + logo kr 5000 pr år 
med bilde 7500 pr år

1/1 side
i satsflaten:  
190 x 265 mm

utfallende:
210 x 297 mm  
+ 3 mm til skjæring
(213 x 303 mm)

1/2 side
190 x 130 mm

1/4 side liggende
190 x 63 mm

1/8 side
92 x 63 mm

1/3 side liggende
190 x 85 mm

1/4 
side 
stående
spalte 
45x265
mm

1/4 side 
høyde 
92x130 mm

1/2 side 
høyde 
92x265 mm

1/3 
side 
stående
spalte 
60x265 
mm

Annonseformat:

HMSGUIDEN

HMS 4-19      43  

ARBEIDSKLÆR

Procurator tilbyr kunder i Norden arbeidsklær, 

personlig verneutstyr, rengjøringsmidler, hygiene-

artikler, engangsartikler og emballasjeløsninger. 

Vår kunnskap og innovative løsninger forenkler 

hverdagen for kunder innen privat og offentlig 

sektor.

Vi er en del av Optigroup og har hovedkontor i 

Sverige og datterselskaper i Norge, Danmark, 

Finland og Estland.

 
Procurator Norge AS

E-post: info.no@procurator.com

Telefon: 64 00 24 00

www.procurator.com

Besøksadresse:

Gneisveien 30

2020 Skedsmokorset

EXPERTS IN FLAME RETARDANT 

WORKWEAR!

Tranemo er en ledende europeisk leverandør av 

inherent flammehemmende arbeidsklær.

Med kompetent rådgiving og innovative produkter 

arbeider vi mot en null visjon av alvorlige flamme 

og hete relaterte ulykker.

ALT FOR EN SIKRERE ARBEIDSPLASS. 

SIDEN 1934.

Tranemo Workwear AS

Lindebergvegen 7

2016 Frogner

Tlf: 479 02 222

E.post: post@tranemo.no

Webside: www.tranemo.no

 
Wenaas Workwear as 

Voll
6386 Måndalen

EKSPERT PÅ Å BESKYTTE 

FOLK I ARBEID

Wenaas har helt siden 1950-tallet arbeidet for 

å skape en trygg og komfortabel arbeidsdag for 

norske industriarbeidere. Vår misjon er å beskytte 

folk i arbeid med all vår kompetanse. Fordi vi vet 

at våre produkter kan bety forskjellen mellom 

liv og død gjør vi ingen kompromisser i vår pro-

duktutvikling – brukerens sikkerhet er alltid vår 

høyeste prioritet. 

Tel: 02055 

E-post: post.service@wenaas.no

Web: www.wenaas.no

ARBEIDSMILJØ

Akan
Postboks 8822, Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 22 40 28 00

E-post: akan@akan.no

Web: http://www.akan.no/ 

Blogg: http://www.akanblogg.no

ARBEIDSMILJØ

“Inspirasjonskilde og verktøykasse for et 

mer inkluderende arbeidsliv”.

www.idebanken.org 

 

BEDRIFTSHELSETJENESTE

E-post: alna.hms@alnahms.no

Adr: Selma Ellefsensvei 9, 0581 Oslo

Tlf: 23249900

Alna HMS-senter er en godkjent bedriftshelse-

tjeneste med kunnskaper og erfaringer fra mange 

bransjer.

Stamina Helse

Telefon: 400 01 709

E-post: post@staminagroup.no

www.staminahelse.no

ERGONOMI

Contour Design Norge AS

E-POST: info@contour-design.no

TLF: +47 21 66 17 16 

BESØKSADRESSE: Karoline Kristiansens vei 7, 

0661 Oslo

HJEMMESIDE: http://www.contour-design.no

Contour Design tilbyr evolusjonerende produkter 

som hjelper mennesker med å arbeide tryggere  

ved PC-ene uten risiko for fysiske smerter  

eller skader. Vi inkluderer menneskers ulikheter, 

oppførsel og vaner i en god design. Ergonomi 

er ikke bare én enkelt løsning, men det er en 

kombinasjon av godt og effektivt utstyr, variasjon, 

fleksibilitet og gode vaner. Våre produkter tilbyr 

den høyeste graden av ergonomi, og oppmuntrer 

til variasjon og bedre vaner.

ERGONOMI

+46 321 68 77 00 

www.gotessons.com

info@gotessons.se

PAZ BORDSKJERM

NØKKELEN TIL 

SUNNERE ANSATTE. 

Pausit Norge

E-POST: leif@pausit.no

TLF: 
93414606

POSTADRESSE:  Myllavegen 51, 2742 Grua

HJEMMESIDE:  https://pausit.se/no/

Forebyggende øvelser på din datamaskin.

FØRSTEHJELP

E-post: post@less.no

Tlf:  61 16 00 55

Besøksadresse: Fabrikkvegen 80, 2849 Kapp

Postadresse: Postboks 113, 2858 Kapp

Hjemmeside: www.less.no

 
LESS AS er norsk produsent og global leverandør 

av beredskapsløsninger med særlig fokus på 

LEAN evakuering. Våre løsninger er skalerbare 

fra et mindre HMS-behov og ulykker til de store 

internasjonale naturkatastrofer eller storulykker. 

I Norden representerer vi innovative produsenter 

som PAX (akuttvesker), TIKI (åndedrettsvern), 

LAKELAND (vernedrakter) og SUNLUX (skade-

stedsbelysning). 

Løsninger som bidrar til et sikkert 

og sunt arbeidsmiljø

Plum A/S

DK-5610 Assens

Tlf. +45 6471 2112

E-post: info@plum.dk

Web: www.plum.no

 HANSKER

Ejendals er et svensk selskap som gjennom flere 

generasjoner har spesialisert seg i utvikling, pro-

duksjon og markedsføring av kvalitetsprodukter 

som beskytter hender og føtter.

Vi designer produktene i tett samarbeid med for-

skere og kundene våre, og resultatet er produkter 

som holder den aller høyeste standarden når det 

gjelder beskyttelse, holdbarhet og ergonomi.

Det vi selger et komplett sikkerhetskonsept, og 

målet med dette er å redusere ulykker gjennom 

kvalitetsprodukter, opplæring og sikkerhetsin-

speksjoner. Fra vårt hovedkontor i Leksand i Sve-

rige holder vi øynene på visjonen – en tryggere 

dag med null skader på hender og føtter.

Våre hovedmerkevarer er TEGERA® hansker og 

JALAS® sko. 

Ejendals Norge 

Kontakt: Kjell Ingvart Andersen, Sales Manager 

E-post: kjell.andersen@ejendals.com 

Tlf.: +47 90 53 90 73 

www.ejendals.com

 

 

Granberg AS

Tlf: 53 77 53 00

E-post: post@granberg.no

www.granberg.no

 

Procurator tilbyr kunder i Norden arbeidsklær, 

personlig verneutstyr, rengjøringsmidler, hygiene-

artikler, engangsartikler og emballasjeløsninger. 

Vår kunnskap og innovative løsninger forenkler 

hverdagen for kunder innen privat og offentlig 

sektor.

Vi er en del av Optigroup og har hovedkontor i 

Sverige og datterselskaper i Norge, Danmark, 

Finland og Estland.

 
Procurator Norge AS

E-post: info.no@procurator.com

Telefon: 64 00 24 00

www.procurator.com

Besøksadresse:

Gneisveien 30

2020 Skedsmokorset

Wenaas Workwear as

Voll
6386 Måndalen

EKSPERT PÅ Å BESKYTTE 

FOLK I ARBEID

Wenaas har helt siden 1950-tallet arbeidet for 

å skape en trygg og komfortabel arbeidsdag for 

norske industriarbeidere. Vår misjon er å beskytte 

folk i arbeid med all vår kompetanse. Fordi vi vet 

at våre produkter kan bety forskjellen mellom 

liv og død gjør vi ingen kompromisser i vår pro-

duktutvikling – brukerens sikkerhet er alltid vår 

høyeste prioritet. 

Tel: 02055 

E-post: post.service@wenaas.no

Web: www.wenaas.no

HEVE-SENKE-BORD

 

Vondt i ryggen?

Vondt i ryggen?

Tlf. 69 33 90 40

www.kontorkonsult.no

Tlf. 69 33 90 40

www.kontorkonsult.no

Kan dere med liten skrift 

skrive Norskprodusert – 5 års garanti 

nede i hjørnet?

Norskprodusert  

– 5 års garanti

Norskprodusert  

– 5 års garanti

 

HJERTESTARTER OG KURS
 

Røde Kors Førstehjelp er leverandør av 

kurs og utstyr innen førstehjelp, sikkerhet 

og beredskap til bedrifter og offentlig 

sektor i hele Norge.

Telefon: 56 12 37 00 

post@rodekorsforstehjelp.no 

www.rodekorsforstehjelp.no 

HMSGUIDEN

Hold deg daglig oppdatert om  

arbeidsmiljø og miljøledelse!

www.hmsmagasinet.no

42    HMS 4-19 

Ta kontakt med Elisabeth  

Sjørbotten, for oppføring i 

HMSguiden i bladet og på  

www.hmsmagasinet.no.

Telefon: 950 77 165   

Mail: elisabeth@askmedia.no 

Andre aktuelle  

bransjer i HMS-guiden:

BEMANNING

BRANNSIKKERHET

FOREBYGGENDE HELSE/FRISKVERN

HJERTESTARTERE/-KURS

LOVER OG REGLER

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

RENHOLD

RISIKOVURDERING

SKADESANERING

TILPASNING AV 

DATAARBEIDSPLASSER

1 oppføring koster kun kr. 5000,- 

for hele året/6 utgaver  

– inkl.HMSguiden på  

www.hmsmagasinet.no. 

»»

Annonsemateriell
Sendes på e-post til:
elisabeth@askmedia.no 
innen materiellfristen.

Spesifikasjoner
Annonser leveres som høyoppløst,  
trykkferdig pdf (med embedded fonts)  
i CMYK-farger. 3 mm utfallende. 
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må 
gis skriftlig. Annulasjon må skje skriftlig til 
annonseselger senest 2 uker før  
materiellfrist.

Bilag: 
Løse eller intergrerte. Ta kontakt for pris.

Content/innholdsannonser: 
Print og nett. Ta kontakt for mer info.

Digital annonsering:
Desktop/mobil/nyhetsbrev

Abonnement:
abonnement@askmedia.no
Tlf: +47 46 94 10 00

Utgiver: 
Ask media as
Postboks 130, 
2261 Kirkenær
Tlf.: +47 46 94 10 00

HMS-Magasinet er medlem av  
Fagpressen og opplagskontrollert  
av Fagpressens Mediekontroll.


