
 

VERK OG VIT 2020

Tilboð :
• Kynningar Innslag í þáttinn, lágmark 2 mínútur  
• Algeng lengd 3-5 min
Verð 75 þús + vsk per mínúta

Kaupauki 1:
• Hringbraut framleiðir 20-50 sek kynningu úr efninu sem hægt er að nota 

áfram t.d í dreifingu á samfélagsmiðlum.
Verð  90 þús + vsk

Kaupauki 2:
• 350.000 þús birtingar inn á Frettabladid.is
Verð 90 þús + vsk

Innifalið :
• Innslag þíns fyrirtækis í heild til eignar án vatnsmerkis Hringbrautar 

ef þess er óskað .

• Kynningar videoið til eignar.  ( ef kaupaukinn er keyptur )

• Auglýsingabirtingar  sjónvarpsauglýsingar að verðmæti 150 þús + vsk  
fylgja frítt með

Hafðu samband við Hringbraut auglysingar@hringbraut.is   S. 561-3100

Nánari upplýsingar                                                                                                                               
Sjónvarpstöðin Hringbraut er hluti af Torg ehf sem rekur meðal annars Fréttablaðið og 
Frettabladid.is.

Samkvæmt MMR er uppsafnað vikuáhorf  um 43% hjá fólki á aldrinum 30 ára og eldri og 
62% hjá 50 ára og eldri á sjónvarpsstöðina Hringbraut.

Sjónvarpsstöðin næst um land allt og eru þættir sýndir á vefnum á á facebook eftir frum-
sýningu í sjónvarpi og þeim fylgt eftir með fréttaflutningi næstu daga. 

Vefurinn www.frettabladid.is er einnig vinsæll fréttavefur en hann samanstendur af fréttum 
líðandi stundar, sýnishornum úr þáttum eða svo kölluðum klippum, greinarkrifum og þáttum 
úr sjónvarpi Hringbrautar. Vefurinn fær yfir 300.000 þúsund notendur per viku eins og 
staðan er núna í jan 2020  og er í mikilli sókn.

Hringbraut hefur á undanförnum árum unnið þáttagerð i samstarfi við margskonar samtök 
og fyrirtæki af öllum stærðum með góðum árangri, en má þar helst nefna í svipuðu sam-
hengi samstarf með Slysavarnafélagi Íslands um sýninguna Björgun árið 2016 og Stórsýninguna Verk og Vit 2018  sem tugþúsundir gesta sóttu. Sjávarútvegs-
sýninguna 2019.  www.rescue.is  •  www.verkogvit.is  •  www.icelandfishexpo.is 

Vandað er til verka og allt starfsfólk sem kemur að þáttunum er fólk sem hefur mikla og langa reynslu af sjónvarpsvinnu.

Nú er komið að því að vinna þetta verkefni með sýningaraðilum Verk og vits 2020, en Sigmundur Ernir Rúnarsson hinn margreyndi sjónvarpsmaður mun halda 
utan um verkefnið í góðu samstarfi við sýnendur.

Verk og vit 2020
Sjónvarpsstöðin Hringbraut í samstarfi við sýninguna Verk og Vit 2020 mun framleiða og sýna upplýsandi og áhugaverðan sjónvarpsþátt í kringum sýninguna, 
Þátturinn verður tekinn upp dagana 12.-13. mars með góðum undirbúningi. Föstudaginn 13. mars verður innslag úr sýningunni í frétta-og umræðuþættinum 21 á 
Hringbraut. Þátturinn í heild sinni verður svo á dagskrá Hringbrautar vikuna eftir sýninguna.

Hringbraut mun einnig kynna sýninguna í öðrum þáttum stöðvarinnar og beinum auglýsingum.
Hringbraut býður sýningaraðilum að vera með í sjónvarpsþættinum og auka enn frekar markaðsgildi sitt í tengslum við sýninguna, en einnig mun stöðin bjóða upp 
á framleiðslu á 20-50 sek kynningarmyndbandi, ætlað til dreifingar á samfélagsmiðlum tengda sýningunni eða sérstökum verkefnum sýnenda.

BESTA ÁHORF
HRINGBRAUTAR FRÁ UPPHAFI

SAMKVÆMT KÖNNUN MMR
15.-22. NÓVEMBER
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43% 

landsmanna hafa nú aðgang
að útsendingu Hringbrautar 99,4% 

62% 

89% þjóðarinnar hefur hlutlaust eða mjög jákvætt viðhorf til sjónvarpsstöðvarinnar Hringbrautar
sem gerir Hringbraut að einkar hentugum stað fyrir auglýsinguna þína


