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For tre 
måneder 
siden

Når skal vi 
starte opp med 
annonseringen 
igjen?

Det er mange argumenter for å beholde, eller 
til og med øke annonseringen i vanskelige 

tider. Studier viser at de som opprettholder eller 
øker ad-spending i nedgangstider, opplever en 
økning i markedsandeler både under og etter 
en tø! periode. 

MEN DET ER IKKE FOR SENT. Ta kontakt 
med oss så hjelper vi deg med å komme i gang 
med annonsering som gir resultater. Når deler 
av samfunnet har vært nede, har vi hjulpet noen 
av våre kunder med å finne frem til nye gode,  
relevante budskap med kreativt uttak, og vi ser 
det virker. Vi deler gjerne vår erfaring med deg!

Les mer om våre produkter
byschibsted.no/annonse/hjem

Koronasmell for  
treningskjeden Sats
OSLO: Treningskjeden Sats har blitt 
hardt rammet av koronarestriksjo-
nene. Selskapet fikk et underskudd 
på 108 millioner før skatt i andre 
kvartal, mot 94 millioner kroner 
i overskudd på samme tid i !or.  
Kvartalet ble preget av stengte tre-
ningssentre, som en konsekvens av 
utbruddet av koronaviruset. Blant 
annet gikk dette utover antall Sats-
medlemskap. Selskapet hadde 
652.000 medlemmer ved utgan-
gen av 2. kvartal, en nedgang på 5 
prosent fra !orårets 687.000 med-
lemmer. Inntektene totalt falt fra 
rett over en milliard i andre kvartal 
i !or, til 744 millioner i år. (NTB)

To sakkyndige oppnevnt for å vurdere  
tilstanden til drapssiktet !"-åring
OSLO: 31-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk i Sarpsborg, 
ønsker selv varetektsfengsling. To sakkyndige skal vurdere hans psy-
kiske tilstand. Fengslingsmøtet i går gikk som kontorforretning. Det 
vil si at siktede ikke er til stede, dels på grunn av sin helsetilstand, og 
dels i forbindelse med at han vedkjenner seg handlingene. En kvin-
ne i 50-årene døde av skadene. De to andre ble skadd. Den siktede 
31-åringen er norsk statsborger av somalisk bakgrunn. Han ble i 2016 
tiltalt for grov vold, men frikjent for forholdet, skriver VG. (NTB)

Mann fra Rogaland vant  
#$,% millioner kroner
ROGALAND: - Helt utrolig. Det er min lykkekupong, sa 
mannen da Norsk tipping ringte onsdag kveld. Man-
nen var ikke kjent med det som hadde skjedd og kunne 
knapt tro det han hørte da millionbeskjeden kom, skri-
ver Norsk tipping på egne nettsider onsdag.

 Han var nemlig den eneste med 6+1 rette i Vikinglotto 
- som betyr at han kan vente seg svimlende 46.862.510 
kroner inn på konto. 

 – Jeg klarer ikke beskrive hvordan det føles. Tusen 
takk, sier vinneren til tippeselskapet. 

 Mannen, som ønsker å være anonym, er fra Roga- 
    land. Det er ikke kjent hvor i fylket han holder til.  
             Lykkekupongen ble kjøpt på mobil.

Vinnerrekka i Vikinglotto !". juli.
c NORSK TIPPING

Badetemperaturene
 y Badedammen, Stavanger 16,9°
 y Godalen, Stavanger  17,8°
 y Grønnavigå, Stavanger  16,8°
 y Luravika, Sandnes  18,4°
 y Myklebust Sjøbad, Sola  17,5°
 y Møllebukta, Stavanger  18,2°
 y Perlå, Gjesdal   15,4°
 y Solastranden, Sola  15,7°
 y Strømvig Sjøbad, Stavanger 18,3°
 y Vaulen, Stavanger  18,1°

MÅLT I GÅR ETTERMIDDAG
KILDE: BADETASSEN

Badetemperaturer presenteres av

Måtte berges av redningsskøyta
KVITSØY: En seilbåt gikk på et skjær i Kvitsøy!orden ved 18-tiden ons-
dag. Redningsskøyta «RS Sjømann» kom til assistanse, fikk havaris-
ten av skjæret og slepte så båten inn til Dusavika.  – Det gikk helt greit. 
Grunnstøtingen skjedde omtrent på tvers av Mekjarvik. Det var in-
gen problemer hverken med å få båten løs eller med slepet etterpå, 
forteller båtfører Espen Moen på «RS Sjømann».

 Aksjonen ble koordinert fra Hovedredningssentralen på Sola.

Politiet har frigitt 
navnet på mannen som 
omkom i Songesand-
ulykken
RYFYLKE: Det var Ivakic Marino (36) 
som omkom i et arbeidsuhell på 
Songesand mandag 13. juli. Ma-
rino var kroatisk statsborger og 
ble 36 år gammel. Han var ansatt 
i firmaet Dalekovod, opplyste Sør-
vest politidistrikt i en pressemel-
ding i går.

 Ifølge arbeidskameratene skal 
han ikke ha hatt egen familie i Kro-
atia, men han etterlater seg mor og 
far. Navnet frigis i samråd med de 
pårørende.


