Annonsprislista 2018

Därför ska du annonsera i Vårdfokus!

Störst
Vårdfokus är den ledande tidningen för välutbildade medarbetare. Vår
målgrupp är sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och
biomedicinska analytiker.
Ni når 118 000* läsare.

Trovärdig
Vårdfokus har hög trovärdighet enligt läsarundersökningar.

Uppskattad
80 % tycker att tidningen är bra eller mycket bra.
Nära 90 % tycker att tidningen är aktuell och lätt att förstå.
Vår webb är välbesökt, i genomsnitt 50 000 besök per vecka.
* ORVETSO Konsument 2017:2

Annonsera i vår papperstidning!
Vårdfokus är Sveriges ledande tidning för leg sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor,
biomedicinska analytiker och barnmorskor. Tidningen ges ut med 11 nummer/år.
Tidningen har en TS-upplaga på 115 300 ex. Med en annons i Vårdfokus når du
dock fler; ca 118 000 personer.*

Läsarnas intressen
Förutom att Vårdfokus läsare dagligen träffar patienter och många har ledande befattningar är de bland annat intresserade av hälsa, friskvård, träning, skönhetsvård,
shopping, matlagning, bakning och kulturaktiviteter.

Vårdfokus genomsnittliga läsare...
är kvinna (81 %)
46 år
bor i egen villa eller radhus
har en hushållsinkomst på 573 900 kr/år

Temanummer 2018
Vårdfokus har temanummer vid
fyra tillfällen under året. Kanske
passar er annons särskilt bra i
något av dessa nummer?

Nr 3. Sömn
Nr 5. Könsidentitet
Nr 10. Framtidens teknik
Nr 12. Mångkulturell hälsovård

* ORVETSO Konsument 2017:2

Annonsbilaga
Med en bilaga i tidningen kan
ni styra vilka ni vill nå med er
annons.
Ni kan välja utdelningsområde,
kön, ålder och yrkesgrupper.
Var parameter för sig eller i
kombination med en annan.

Annonsera på vår webb!
Ett effektivt sätt att synas och generera klick till er egen webbplats är att annonsera
på vårdfokus.se. Ni kan välja att låta er webbannons synas överst på sajten eller i
spalten längst till höger. Detta passar bra för såväl produktannonser, platsannonser
som för kursannonser.
Precis som i papperstidningen satsar vårdfokus.se på kvalitetsjournalistik. Vi har
i genomsnitt 50 000 unika besökare per vecka. De flesta besökare har akademisk
utbildning och många sitter på en beslutsfattande position i sitt arbete.
Se nedan exempel på hur en webbannons kan se ut på vårdfokus.se

Annonsformat & priser i tidningen
Produktannonser

UPPSLAG
406 x 267 mm
Pris: 90 859 kr
2:a eller 3:e omslag, 203 x 267 mm
Pris: 47 380 kr
4:e omslag, 203 x 230 mm
Pris: 47 380 kr

HELSIDA
169 x 232 mm, satsyta
203 x 267 mm, utfallande
Pris: 44 620 kr

HALVSIDA
Stående: 86 x 232 mm
Liggande: 176 x 114 mm
Pris: 31 710 kr

KVARTSSIDA
Stående: 86 x 114 mm
Liggande: 176 x 55 mm
Pris: 23 425 kr

ÅTTONDEL
Stående: 41 x 114 mm
Liggande: 86 x 55 mm
Pris: 14 280 kr

Platsannonser & kursannonser

HELSIDA
176 x 232 mm
Pris: 39 980 kr

HALVSIDA
Stående: 86 x 232 mm
Liggande: 176 x 114 mm
Pris: 23 460 kr

KVARTSSIDA
Stående: 86 x 114 mm
Liggande: 176 x 55 mm
Pris: 11 740 kr

ÅTTONDEL
Stående: 41 x 114 mm
Liggande: 86 x 55 mm
Pris: 6 700 kr

SEXTONDEL
Stående: 41 x 55 mm
Pris: 4 500 kr

Vid begärd placering tillkommer 15%

Priser webbannonsering
PRODUKTANNONSER
Placering och storlek 		
Överst på sajten, 789 x 130 px
Högerspalten, 202 x 416 px
Högerspalten, 202 x 257 px

DIGITALA PLATSANNONSER
Pris per vecka
11 450 kr
5 750 kr
4 500 kr

Vi publicerar er annons inom 48 timmar (helgfria vardagar)
och annonsen ligger uppe till sista ansökningsdag (max en
månad). Det vi behöver av er är text, logotyp och en länk.
Pris: 5 800 kr

PLATS- & KURSANNONSER

Tilläggstjänst

Placering och storlek 		
Överst på sajten, 789 x 130 px
Högerspalten, 202 x 257 px
Högerspalten, 202 x 416 px

Om ni vill öka synligheten för er digitala platsannons rekommenderar vi att ni även har den direkt under rubriken
”Senaste jobben” på vårdfokus.se
Pris: 2 500 kr
Moms tillkommer på webbannonser

Pris per vecka
11 450 kr
4 500 kr
5 750 kr

Utgivningsdagar & materialdagar 2018
Nummer		 Sista bokningsdag		

Tema
Tema

Tema
Tema

Materialdag 		Utgivningsdag

Nr 1:			
12 december			
18 december (-17)		
9 januari
Nr 2:			15 januari			19 januari			6 februari
Nr 3:			
12 februari			
16 februari			
6 mars
Nr 4:			7 mars			13 mars			3 april
Nr 5:			9 april				13 april			30 april
Nr 6-7:			14 maj				18 maj				4 juni
Nr 8:			26 juni			2 juli				31 juli
Nr 9:			13 augusti			17 augusti			4 september
Nr 10:			17 september			21 september			9 oktober
Nr 11:			15 oktober			19 oktober			6 november
Nr 12:			12 november			16 november			4 december

ANNONSMATERIAL
Tryckanpassad pdf enligt de format som beskrivits.
Döp pdf:en till:
annonsörens namn_annonsformat_del av rubrik_Vårdfokus nr XX
Mejlas annonsen får den vara max 8 mb.
Vårdfokus har formatet 203 x 267 mm.
Tidningen är limbunden och trycks hos Sörmlands
Printing Solutions AB.
ANNONSBILAGOR
Hela upplagan, 1.25 kr/st (upp till 20 g)
Delar av upplagan, minsta antal: 20 000 st
21-30 g 1,35 kr/st
31-40 g 1,45 kr/st
41-50 g 1,55 kr/st
51 g eller mer offereras
Bilaga kan bindas in i tidningen, punktlimmas eller
plastas in. Vid inplastning kostar det ytterligare 1 kr/st.
Välkomna att höra av er för prisuppgift.

ANNONSPRODUKTION
Annonsproduktion ingår inte i priset men vi kan producera en enklare annons åt er. Inkom med material i
god tid. Allra senast sista bokningsdag.
Minimipris: 395 kr inkl. moms.
AVBOKNING
Avbokning måste ske senast tre veckor före materialdagen. Avbokningar gjorda senare debiteras med 50
procent.
Vårdfokus förbehåller sig rätten att tacka nej till
införanden som ej stämmer överens med tidskriftens
profil.
KONTAKT
Frågor, övriga prisuppgifter och leverans av material:
Produktannonser: Johan Mattsson, 08-21 98 50,
johan.mattsson@annonssaljarna.se
Plats- & kursannonser: Hans Simons, 08-411 72 16,
hans.simons@annonssaljarna.se

