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ESTETISK MEDISIN | LESS IS MORE

+BURT’S BEES
ATELIER COLOGNE
POWERLITE MASQ+

12HOTTE 
TRENDER

Ardell er verdens største produsent av løsvipper og kan tilby et fantastisk utvalg vipper av høy kvalitet. Vippene fås i mange modeller 
for å oppfylle nettopp dine ønsker, enten det handler om å skape en naturlig følelse eller om å fremheve eller dramatisere en look.

www.ardelllashes.com 

Kicks’ kunder har stemt frem 
Ardells modell Wispies som et av de 
beste skjønnhetsproduktene for 2017.
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Guy Tang
FRISØRVERDENENS 

STORE STJERNE

Nye tendenser 
HÅR & MAKEUP

Ardell er verdens største produsent av løsvipper og kan tilby et fantastisk utvalg vipper av høy kvalitet. Vippene fås i mange modeller 
for å oppfylle nettopp dine ønsker, enten det handler om å skape en naturlig følelse eller om å fremheve eller dramatisere en look.

www.ardelllashes.com 

Kicks’ kunder har stemt frem 
Ardells modell Wispies som et av de 
beste skjønnhetsproduktene for 2017.

Kosmetikk_Ardell_KBA.indd   1 2017-11-07   15:29:41
Omslag 03_2018.indd   1 06.09.2018   09:19

KOSMETIKK er et unikt bransje-
univers for alle som jobber 

profesjonelt med skjønnhet i Norge’’KOSMETIKK er et unikt bransje-
univers for alle som jobber 

profesjonelt med skjønnhet i Norge’’

MEDIEPLAN 2019

FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

KOSMETIKK

UTGIVER:

KOSMETIKK Kristine Rødland

Solveien 110 C

1162 Oslo

Telefon: + 47 909 65 259

E-post: krrodland@gmail.com

Hjemmeside: kosmetikkmagasinet.no

Organisasjonsnr. 999 039 022 MVA

Vil du vite mer? Kontakt meg for 

booking og mer informasjon.

Kristine Rødland

Sjefredaktør 

krrodland@gmail.com

+ 47 909 65 259

kosmetikkmagasinet.no

KOSMETIKK er skjønnhetsbransjens eget fagblad, 

og henvender seg til alle som jobber profesjonelt i 

bransjen. Bladet distribueres både til retailmarkedet og 

salongmarkedet, og er således unikt.

KOSMETIKK vil inspirere og gi kunnskap, og gjennom 

dette fremme økt inntjening. Vi skriver om lanseringer, 

ingredienser, nyheter og trender. Vi intervjuer bransje-

folk, kommer med ny bransjestatistikk, og gir tips til 

hvordan selge mer i butikk eller salong. 

Magasinet leses av hudterapeuter, frisører, neglde-

signere, vippeteknikere, makeupartister, kosmetisk 

dermatologiske sykepleiere, butikksjefer, kjedeledere, 

innkjøpere og andre yrkesgrupper innen bransjen. 

Alt redaksjonelt innhold er skreddersydd for denne 

målgruppen. Ved å annonsere i KOSMETIKK treffer du 

målgruppen direkte, og din annonse vil alltid stå i en 

relevant sammenheng.

KOSMETIKK publiseres på eget forlag, og sendes ut 

adressert fire ganger årlig, i et opplag på 3 600 eksem-

plarer, til: 

1. Hudpleiesalonger og medisinske hudklinikker 

2. Frisørsalonger, frittstående og kjeder 

3. Parfymerier, frittstående og kjeder

4. Apotek, frittstående og kjeder

5. Spa og spahoteller

6. Nettbutikker med kosmetikkprodukter

7. Motekjeder og andre relevante butikker med kosme-

tikkavdeling

8. Utvalgte helsekost og livsstilsbutikker

9. Kjedekontorer

10. Leverandører i bransjen

Mellom våre utgivelser på print legger vi ut nyheter fra 

bransjen på kosmetikkmagasinet.no. 

Vi er også aktive på Facebook og Instagram, søk 

gjerne opp Kosmetikkmagasinet og følg oss der! Nytt 

av året er Facebookgruppen Kosmetikk karriere, der 

medlemmer kan legge ut ledige stillinger og relevante 

kurs.



Annonsepriser 2019
Format 4 farger

2/1 side 25 300 

2/1 side, 1. oppslag 27 800 

1/1 side 16 500

Cover 2 18 150 

Cover 3 16 500

Cover 4 bakside 19 900 

1/2 side liggende eller stående  10 900 

1/4 side liggende eller stående 7 200 

Modul h 62,5 x b 80 mm plassert i nyhetsloft 3 850 

Produktnyhet, per nyhetsrute 2 500

Merkevare- og leverandørregister 

Oppføring, per år 2 500

Tillegg for logo, per år 800

Alle priser eks. mva.

Rabatter
Annonsører som inngår langsiktige

avtaler får svært gode betingelser 

på sin annonsering i KOSMETIKK. 

 

Annonse i vårt 
«nyhetsloft»
Vi presenterer nyheter fra vår 

bransje i et fast loft på noen av 

våre sider. Her selger vi også 

annonseplass, med faste mål 

bredde 80 mm x høyde 62,5 mm 

(+ 3 mm utfallende i topp). En ri-

melig eksponering mot bransjen.

Tekniske data
Bladformat: A4

Satsflate: 185x265 mm

Antall spalter: 2 + 1/2

Spaltebredde: (72,5 mm og 37 mm)

Ferdiggjøring: Limfres

Utfallende trykk: Ja

Raster omslag: 70 linjer

Raster innmat: 70 linjer

Papir omslag: 250 g gloss, UV-lakk

Papir innmat: 130 g gloss

Materiell digitalt: 
PDF-fil med alle fonter  
embedded. CMYK-bilder i 
oppløsning 300 dpi

E-post: krrodland@gmail.com

Opplag: 3 600

Utgivelser per år: 4

Utgivelser 2019
Nr.                                                          Materiellfrist Utgivelse Tema

1 15.01 15.02 Avansert hudpleie + vårens trender

2                                                               03.04 16.05 Vipper + naturlig skjønnhet

3                                                                13.08 13.09 Hår + makeup

4                                                               18.10 21.11 Hender og negler + retail

1/1 SIDE:
Annonse i 

satsflate: 262x176

Annonse utfallende:
297x210 + min 3 mm 

utfallende
(303x216 mm)

1/2 SIDE:
130x176 mm

1/4 SIDE 
HØYDE:

130x84 mm

1/2 SIDE 
HØYDE 

(satsflate):
262x84 mm 
Med 3 mm 
utfallende i 

topp og 
bunn: 

303x84 mm

BAKSIDE:
240x210 mm 

Utfallende:
240x216 mm

ADRESSEFELT

1/4 SIDE BREDDE:
62,5x176 mm

DOBBELTSIDE:
297x420 mm
+ min 3 mm 

utfallende
(303x426 mm)

KOSMETIKK

Mål er oppgitt i høyde x bredde:

Produktnyheter
KOSMETIKK har egne sider med produktnyheter bak i bladet, der vi tilbyr 

redaksjonelt utformede annonser. Du kan vise frem dine produktnyheter 

i «nyhetsruter» som fyller 1/6 side. De tegnes ut som en del av bladet og 

annonsemerkes. 

For å lage dette trenger vi:

* Pressetekst (ca. 500 tegn)

* Høyoppløst produktbilde

* Veil. pris på produkt

Pris per «nyhetsrute» er kr. 2 500,- eks. mva, og vi tilbyr pakkeløsninger 

og rabatter. Ta kontakt for mer informasjon. Dette er nyttig og relevant 

innholdsmarkedsføring inn mot bransjen!
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+EVY
SKINCITY

AMBERLY COSMETICS

GI BUSINESSEN
EN BOOST

VEGANSK TREND

LIPS. EYES.
BROWS. LASHES.
ARDELL IS NOW LAUNCHING MAKE-UP!
HIGH PERFORMANCE. RICHLY PIGMENTED. 
LONG LASTING. ONE COAT FULL COVERAGE.

Ardell Beauty er tilgjengelig på H&M. 

www.ardellbeauty.com

Kicks’ kunder har stemt frem 
Ardells modell Wispies som et av de 
beste skjønnhetsproduktene for 2017. 
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BRUN UTEN SOL ■ ØKO-SOLKREM
DET SKADELIGE BLÅLYSET

ENDELIG 
SOMMER
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ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R P R O D U K T N Y H E T E R

MY WHITE SECRET
My White Secret satser på naturlig tannbleking som «the 
next beauty thing». Tannpleie- og blekingsproduktene er 
inspirert av skjønnhetsbransjen og fremstilt i samarbeid med 
tannleger. De er helt fri for peroksider, SLS, fluorid og para-
bener.
Emballasjen er sukkersøt, og produktene er veganske for å 
passe til skjønnhetsin-
tresserte kvinner som synes 
det er viktig å ta vare på 
dyrene, naturen og helsen i 
jakten på hvitere tenner
(veil. pris fra kr 39-299).

Brand Square Sweden AB 
hello@brandsquare.se

CHIA HAIR CARE
Chia Hair Care er den ultimate hårpleieserien for hele famil-
ien! Inneholder fin økologisk og kaldpresset chiafrøolje, rik på 
omega 3 og 6, som er svært balanserende. Chiafrøene er også 
rike på protein, hvilket er avgjørende for en sunn hårvekst.
Andre ingredienser er jern, magnesium, sink og vitamin B, D 
og E, som beskytter mot UV-stråling og motvirker for tidlig 
håravfall. En enkel 4-stegsserie med alt du behøver for et fan-
tastisk friskt og sunt hår. 100% naturlig og vegansk, produsert 
i Australia. 

Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

BUBBLE T
Bubble T Cosmetics er en serie med fargerike dusj- og  
badeprodukter, inspirert av te-relaterte ting: Smaker, dufter, 
design, kultur og alle helsefordeler som 
te kan gi! Bubble T Bath Fizzer sprer 
god duft i baderommet i tillegg til farge i 
badevannet. Velg mellom Moroccan Mint 
Tea, Lemongrass & Green Tea og Hibiscus 
& Acai Berry Tea. 
Alle produkter fra Bubble T er fri fra SLS 
og parabener, og rik på gojibærekstrakt som gir 
næring til alle hudtyper (veil. pris kr 49/180 g).

Mentellow Beauty Brands
+47 908 61 288
info@mentellow.com

FORMULA 10.0.6
Formula 10.0.6 er en hudpleieserie med naturlige ingredienser. 
Hvert produkt er formulert for å skape balanse og gi huden 
glød. 
Draw It All Out er en dyptrensende 
eksfolierende ansiktsmaske med 
kull og plomme som fungerer som 
en superladet magnet på alt smus-
set i huden din. Total Take Away er 
en oksygenberiket rensende maske 
som inneholder rhassoul-leire og 
te som løfter og transporterer vekk 
urenheter fra huden (veil. pris kr 99 
pr. stk).

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no
formula1006.no

MISTIK
Mistiks hårpleieprodukter er 100% naturlige og helt gift-
frie. De rengjør effektivt og skånsomt, takket være at man 
har erstattet sulfater med yucca. Etter et par uker er håret 
«avgiftet», og resultatet blir et blankt og sterkt hår som 
puster igjen.
Helt giftfritt betyr 0% petrokjemiske sammensetninger:  
Ingen sulfater, silikoner, parabener, syntetiske fargestoffer, 
konserveringsmidler, PEG-stoffer, MEA, ftalater og phenox-
yethanol (veil. pris fra kr 235-265).

Brand Square Sweden AB 
hello@brandsquare.se

TREACLEMOON
Treaclemoon er varemerket som satser på skjønnhet fra 
innsiden, med produkter som bidrar til flere smil og mer glede: 
«Having fun is more beautiful!»
Treaclemoon velger alltid de miljøvennlige alternativene og 
tar avstand fra dyreforsøk. Alle 
produktene er 100% veganske, 
helt uten parabener, silikoner, 
mineraloljer og mikroplast. De 
er emballert i gjenvunnet plast 
og produsert i Storbritannia 
(veil. pris fra kr 19-69). 
 
Brand Square Sweden AB 
hello@brandsquare.se

BURT’S BEES
Burt’s Bees lanserer to 100% naturlige nyheter innen leppe-
pleie. Conditioning Lip Scrub skrubber og mykgjør leppene 
med honningkrystaller, som forsiktig eksfolierer bort tørr og 
sprukken hud, mens bivoks og essensielle oljer tilfører fuk-
tighet. Overnight Inten-
sive Lip Treatment er for-
mulert med mykgjørende 
voks og næringsrike oljer 
som gir glatte 
og myke lepper 
mens du sover 
(veil. pris kr 149 
pr. stk). 

Apini AS
post@apini.no

KERSTIN FLORIAN
Chamomile Body Spray og Laven-
der Body Spray har fått en ny og helt 
naturlig sammensetning samt ny 
emballasje. En perfekt og velduftende 
mist som gir huden næring med tørre 
aromaoljer: Et tynt slør av fuktighet 
etter dusjen, som forberedelse til 
festen for å gi glød til bare legger og 
skuldre, eller for en silkemyk følelse 
etter eksfoliering. Et tvers gjennom 
naturlig og hurtigtørkende produkt 
(veil. pris kr 445/100 ml).

KFI Spa Management AB
info@kerstinflorian.se

ELEMIS
ELEMIS støtter brystkreftkampanjen i oktober, og lanserer 
Pro-Collagen Rose Cleansing Balm i et begrenset opplag. 
Det er en deilig, dyptrensende balm som smelter inn i huden. 
Den løser opp smuss og makeup, og virker samtidig pleiende 
og mykgjørende med blant annet mimosa og voks fra roser. 
Huden føles myk og smidig etter rens og ser strålende frisk ut 
(kampanjepris kr 999/200 g).
 

Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no

MATIS
Matis fokuserer på den sarte huden rundt 
øynene, og kommer nå med en rekke nyheter. 
Eye Contour Lift Care er en oppfriskende gelé 
for et trett øyeparti, som blant annet inne-
holder destillert vann av matcha-te. Dette er 
en superfood og en kraftig antioksidant. Geléen 
virker utglattende og oppstrammende og pas-
ser alle aldre. Tips – ideell for de som lever ut 
nattelivet (veil. pris kr 649/30 ml).

Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no

HELIXIUM BY SKINATURE
Serien kombinerer mangeårig asiatisk kunnskap om snegleek-
straktets effekter med moderne og sofistikert teknikk. Alle 
produkter inneholder økologisk snegleekstrakt, som er veldig 
rikt på hyaluronsyre, allantoin, AHA-syre, elastin og kollagen 
– som gjør alt vi ønsker for huden! Det virker oppstrammende, 
utjevnende og forbedrer fyldigheten og elastisiteten, samtidig 
som det har en legende og reparerende effekt. 

Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683

hello@treeofbrands.com

VIRIDI ECO 
Viridi Eco er en serie med helt naturlig og økologisk prisbeløn-
net kvalitetshudpleie som produseres i Sverige. Fantastiske 
produkter for både konsument og SPA. I sortimentet finnes 
det herlige bodybutters og bodyscrubs, velgjørende massasje-
oljer, håndsåper og håndlotions samt ansiktsprodukter. 

Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

ANNONSE


