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1	 February	24	 March,	week	13	
2	 May	12	 June,	week	24
3	 September	8	 October,	week	41
4	 November	10	 December,	week	50

ADVERTISING RATES 2023 

Format	 Size	(W/H	mm)		 Price	EUR	

Spread	 Full	bleed	420x297+3	mm	trim	 €4.490		
1/1	page	 186x270	(Full	bleed	210x297+3	mm	trim)		 €2.590
1/2	page	landscape	 186x130	(Full	bleed	210x145+3	mm	trim)	 €1.490
1/4	page	 90x130	 €890

Inside	cover	 Full	bleed	210x297+3	mm	trim	 €2.990	
Back	page		 Full	bleed	210x260+3	mm	trim	 €3.390

SUPPLEMENTS
 
Contact	the	advertising	office.	

ADVERTISING OFFICE SWEDEN

Militærteknikk
Patrik Irmér
Antennvägen 8
SE-135 48 Tyresö
Sweden
Tel + 46 (0)8 742 10 08
patrik@mil-tek.no  
www.mil-tek.no

EDITORIAL OFFICE NORWAY

Militærteknikk
Editor-in-chief and publisher 
M.Sc./Siv.Ing. Bjørn Domaas Josefsen
E-mail b.josefsen@mil-tek.no

MilitærTeknikk
Krokliveien 66
N-0584 Oslo
Norway
Tel +47 901 83 211 

DELIVERY

patrik@mil-tek.no

TECHNICAL INFORMATION

Format: A4
Type area: 186x257 mm
Columns: 3
Width of column: 59, 122 or 186 mm
Printing method: Offset
Paper quality, cover: 250 g Gloss
Paper quality, inside pages: 115 gram Silk
Material: CD/Electronic PDF
Screen: 60 lines/centimeter

WELCOME TO  
MILITÆRTEKNIKK
– THE LEADING MAGAZINE  

ON MILITARY TECHNOLOGY  
IN SCANDINAVIA. 

With	more	than	7.000	readers,	Militærteknikk	is	appreciated	
by	officers	and	professionals	inside	the	armed	forces		
(Army,	Navy,	Air	Force	and	Space)	in	Norway,	Sweden,		
Denmark	and	Finland,	as	well	as	managers	and		
professionals	in	the	Scandinavian	defence	industry,		
government	agencies	and	organisations.	

As	an	advertising	channel	towards	the	Scandinavian		
armed	forces,	Militærteknikk	have	no	comparison		
when	it	comes	to	spread,	editorial	quality	and		
target	market.

Welcome	as	an	advertiser	during	2023!

With	kind	regards,

Patrik	Irmér
Advertising	Sales
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BAKGRUNDSKONTROLLER - HÄR FÖR ATT STANNA
Nu ökar intresset för onlinebaserade 
bakgrundskontroller bland företag, 
myndigheter och organisationer.
– Vi ser att brottsligheten ökar 
samtidigt som polisen och 
rättsväsendet inte klarar av sin 
uppgift fullt ut, säger Gunnar Axén,
styrelseordförande för Verifiera. 

Idag förväntar vi oss att snabbt kunna få 
tag i den information vi behöver. Behovet 
av säkra bakgrundskontroller ökar i takt 

med att allt mer brottslighet avslöjas.
– I vissa fall är bakgrundskontroller

en förutsättning för att bedriva viss 
verksamhet eller att få sälja varor och 
tjänster till den offentliga sektorn. I 
andra fall handlar det om att undvika 
förluster på affärer med oseriösa företag, 
personal som riskerar medarbetares och 
kunders säkerhet, säger Gunnar Axén, 
press- och kommunikationsansvarig samt 
styrelseordförande för snabbväxande 
Verifiera. Med sin tjänst riktar man sig mot 
företag, organisationer och myndigheter.

– Vi behöver pålitliga tjänstemän och
myndighetsutövare som inte kan utsättas 

för påtryckningar eller falla offer för mutor. 
Då är det viktigt att känna till personens 
bakgrund och eventuella ekonomiska 
problem, påpekar Gunnar Axén.
Verifieras tjänst har blivit populär i 
rekryteringssammanhang. Tjänsten 
fångar upp mycket som inte syns i de 
begränsade och ofta inaktuella utdrag från 
belastningsregistret som ibland efterfrågas 
av arbetsgivarna.

– Dessutom vet vi att det säljs falska
utdrag från belastningsregistret på 
nätet. Våra tjänster gör att man får en 
helt uppdaterad kontroll av personens 
bakgrund, till exempel vad gäller eventuellt 
begångna brott, tvister, ekonomiska 
situation och körkortsstatus.

Med onlinebaserade bakgrundskontroller 
kan företag, organisationer och 
myndigheter undvika att anställa personer 
som visat på dåligt omdöme och kriminellt 
beteende.

– Ingen vill ha dömda pedofiler anställda
inom skola och omsorg, personer som 
dömts för rattfylleri som chaufförer eller 
gängkriminella i säkerhetskontrollen på 
flygplatsen – man kan säkerställa att så inte 
sker genom att göra en bakgrundskontroll, 

säger Gunnar Axén. Enligt honom talar allt 
för att intresset för onlinebaserade 
bakgrundskontroller kommer bestå.

– Brottsligheten ökar samtidigt som 
polisen och rättsväsendet inte klarar av 
sin uppgift fullt ut. Det blir allt tydligare att 
företag, organisationer och myndigheter 
behöver agera mer förebyggande och ta 
ett större eget ansvar för att motverka 
brottslighet.

Grundades: I februari 2016.
Om tjänsten: Verifiera är Sveriges 
ledande tjänst avseende onlinebaserade 
bakgrundskontroller.
Läs mer på: Verifiera.se

FAKTA

ANNONS

David Näslund, 
VD för 
snabbväxande 
Verifiera.

Your consulting and training partner in  
Sweden, Norway, Finland and Denmark! 

Find out more:

www.syntell.se | www.syntell.no

Welcome to contact us 
regarding power supply
NSN 6115-25-152-3871

www.AIAB.se  +46 60-57 03 90

Arctest Mobile Environmental Test Container

Arctest Mobile Environmental Test Container is a signifi cant 
development in the history of climate testing systems. It meets 
the needs of modern climate simulation for both product and 
material tests and offers compatibility with future innovations.

Find more information on www.arctest.fi 

micropol.com

Meet us at
Stand: J363 Hall: 6

Micropol is the fiber optics supplier of 
choice to the Swedish Armed Forces – 
with our world leading expanded beam 
technology, the FALCON, we can deliver 
40Gbit/s over one channel.

Survival depends on reliability
www.ziotsolutions.com

98% of all IoT device traffic 
is unencrypted

We keep your 
secrets safe

Smiths Interconnect is a leading provider 
of technically differentiated electrical inter-
connect solutions, electronic components, 
microwave, and RF products that connect, 
protect and control critical applications to 
ensure reliability and safety. 

Contact us:
Stig Wahlström Elektronik AB
swelektronik.se
elektronik@wahlstrom.se

Exceptional performance whenever  
a technologically advanced, high  

quality solution is required.


