PRISLISTA 2022
Begärd placering
420 * 297m
Pris 67.000:-

Framsida				
120.000:4:e omslag					50.000:Bredvid innehållsförteckning			
47.000:2:a omslag					45.000:Bredvid redaktionsråd				
44.000:3:e omslag					43.000:i notisavsnittet (3 positioner)			
44.000:-

Helsida

Repetitionsrabatt

210 * 297mm
Pris 38.000:-

vid samtidig bokning av

Uppslag

2 införanden		
3 införanden		
4 införanden		

Halvsida

7,5%
10%
12,5%

		

210 * 148,5mm
Pris 28.000:-

Annonser för utbildningar, stipendier och platsannonser
kostar 24.000:- för en helsida. Annonserna placeras längst
bak. Se mer under avsnittet Medicinska utbildningar på
sista sidan.

Priserna ovan är exklusive moms.

Annonspolicy:
Förutom ovan beskrivna möjligheter till begärd placering sker placeringen av annonser
slumpmässigt. Begärd placering bokas för minst helår. Innehavaren av en begärd placering har option att förlänga
bokningen för nästkommande år.

TEKNISK SPECIFIKATION
Format 		
		

297 x 210 mm - utfallande format.
Alla annonser i utfallande format

Upplaga 		

6000 ex (TS-kontrollerad upplaga)

Omfång 		

c:a 64 sidor (inkl. annonser)

Tryck 		

Arkoffset

Annons material
Vi tar helst emot högupplösta PDF:er. Om annonsen är utfallande lägg till 5mm skärsmån.
mailas till E-mail: redaktionen@pharma-industry.se

ANNONSBOKNING

UTGÅVA

UTGIVNINGSDAG

MATERIALDAG

FORMAT

Nr 1 2022		 2022 02 21

2022 02 04

A3

A4

A5

Nr 2 2022

2022 05 16

2022 04 29

A3

A4

A5

Nr 3 2022

2022 09 27

2022 09 09

A3

A4

A5

Nr 4 2022

2022 12 13

2022 11 28

A3

A4

A5

Förtydligande format
A3 - Uppslag 420 * 297mm
A4 - Helsida
210 * 297mm
A5 - Halvsida 210 * 148,5mm

NAMN
FÖRETAG
PRODUKT
TELEFON
E-POST

Neurologi i Sverige

Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6
134 40 Gustavsberg, 08 - 570 10 520, redaktionen@pharma-industry.se

www.neurologiisverige.se
Bannerannonsering		

				

Bannerstorleken är 400*250 pixlar. Både jpg-och Gif-animeringar går 			
bra. Annonserna slumpas fram vid varje sidväxling. Priset är 19000:- /månad.

				Specialbanner, 700 * 300 pixlar. Placering på förstasidan mellan första och andra
				
nyheten. Dvs mitt i blickfånget. Pris 25000:-/ vecka.

Bannerannonsering i
nyhetsbrevet			

Nyhetsbrevet går ut till 900 personer varje vecka varav c:a 250 läkare
(de flesta neurologer). Formatet på bannern är 900*250 pixlar. Ovanifrån kostar de
				16000:-, 14000:-, 12000:- resp. 10000:-.

Bannerannonsering i
Nyhetsbrevet går ut till 760 personer varav c:a 250 läkare (de flesta neurologer)
utskicket av blädderbar PDF 4 ggr/ år Formatet på bannern är 900*250 pixlar. Ovanifrån kostar de 			
				16000:-, 14000:-, 12000:- resp. 10000:-.

Teknisk spec för banners
				
				
				
				
				
				

• Animerad banner levereras som .GIF eller jpg (ej SWF)
• Statiska banner levereras som .JPG eller .PNG
• Bannerlänk till annonsen levereras som hel URL (https://www.domain.com/ )
• Håll bilderna i hög kvalitet men behåll den exakta storleken (240 x 240px
eller 240 x 120px), så kommer Wordpress maximera prestanda.
• Wordpress hanterar Banners med plugin, så det betyder att ingen HTML5 		
behövs, bara bilderna och länkarna.

Medicinska Utbildningar
För att maximera exponering av er utbildningssatsning kombinerar vi papperstidning
				
en, webbplatsen och vårt nyhetsbrev. På webbsidan kommer man bl a kunna söka
				
utbildningar per indikation. Det finns möjlighet att köpa olika paket för att matcha
				era olika behov.
				
Antal Utbildningar
Pris (exkl. moms)
				1				24000:				5				70000:				
10				
120000:				
Obegränsat			
150000:- (per år)

				Det som ingår är:

				Tidningen
				
Utbildningen/webinaret annonseras i tidningen en gång. Om man vill synas fler ggr
				
med tidningsannons offereras detta separat.
				Webbplatsen
				
På webbplatsen ligger utbildningen/webinaret från att vi får in den tills den är
				
genomförd. För webinarer finns även möjlighet att göra det tillgängligt för visning
				
efter genomförandet. Ingår i avtalet.
				Nyhetsbrevet
				
I nyhetsbrevet annonseras de åtta mest aktuella utbildningarna/webinarerna. Resten
				
hänvisas till via länk.

Teknisk hjälp			

Vi har nu möjlighet att hjälpa er producera ett webinar. Hör av er för offert.

