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Hvilke problemer kan Shifter 

løse for ditt selskap?

Din bedrift kan bygge merkevare for å bli en mer attraktiv  
arbeidsplass eller tilbyder av produkter og tjenester.

Hos Shifter kan din bedrift sanke "leads" for produktsalg  
og kampanjer.

Gjennom Shifter kan din bedrift synliggjøre og tiltrekke 
publikum til deres eventer.

Shifter gir din bedrift tilgang til målgruppen: teknologi, 
innovasjon og investorer.
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Bannerannonser

Toppbanner (gjennomgående) 1100 x 300px 22.000,- per uke

Sticky rectangle, dobbel (desktop) 300 x 600px 18.000,- per uke

Midtsidebanner (fronten) 1100 x 400px 11.000,- per uke

Partnerbanner, 6 mnd/1 år (høyre side) 331 x 200px Ta kontakt!
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Innholdsmarkedsføring/Native ad

Aslaug I. Syvertsen

Kommersiell leder

Shifter tilbyr fast distribusjonspakke på tvers av våre 

kanaler for deres artikler. Vi utformer nye artikler, og/eller 

markedsfører eksisterende innhold dere selv har utformet.

Ta kontakt med  for rådgivning og 

et godt tilbud. 



Pris NOK 52.000,- eks. mva.

aslaug@shifter.no

Disse tech-gründerne har gjort 
seg bemerket i 2021

Disse tech-gründerne har gjort seg 
bemerket i 2021

Shifter
Sponset

Finn ut mer

shifter.no — Det har vært et spennende og fantastisk 
år, sier Lars Gunnar Fledsberg. Han står bak Wittario – 
én av 10 nyoppstartede bedrifter, som ved hjelp av 
Telia Startup har skutt fart i forretningsideene i år.

Det er ikke siste gang du hører om disse tech-
gründerne!

2 uker artikkelplassering på forsiden Spalteplass i nyhetsbrev

Promotering på InstagramPromotering på Facebook
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Disse tech-gründerne har gjort 
seg bemerket i 2021
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Finn ut mer



Podcast

Teknologi • Innovasjon • Business

Kjøp 2 x 30 sekunder omtale av f.eks. stillingsannonse, event eller 
kampanje. Din annonse legges ut på alle Shifters podcastepisoder, 

både den nyeste og alle tidligere episoder. 



NOK 60 000 for 4 uker, eller NOK 17 000 per uke.

— Du står som unik sponsor!





Axel Grøner

Markedsansvarlig


axel@shifter.no

484 79 488

Aslaug I. Syvertsen

Kommersiell leder

aslaug@shifter.no


992 18 315

Ønsker du å motta rådgivning eller  

et skreddersydd tilbud fra oss?



Vi hjelper deg gjerne!

Stillingsannonse?

Sponsorplass?

Samproduksjon?


