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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Deadline kursus- og
tekstannoncer
22.01.18
26.02.18
09.04.18
28.05.18
13.08.18
10.09.18
15.10.18
19.11.18

Deadline
Stillingsannoncer		Udgivelsesdato
26.01.18		12.-16.02.18
02.03.18		19.-23.03.18
13.04.18		30.04.-04.05.18
01.06.18		18.-22.06.18
17.08.18		03.-07.09.18
14.09.18		01.-05.10.18
19.10.18		05.-09.11.18
23.11.18		13.-19.12.18

* Deadline kl. 12.00
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FAGLIGT TEMA:

Behandling på sygeh
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og i praksis

Ny standardkontrak

Privatansatte skal
sikres bedre
løn- og arbejdsvilkår

t

To nye professorer

Interview med Thomas
Bandholm
og Inger Mechlenburg

Fysioterapeuten sendes direkte til fysioterapeuternes private
adresser og har fokus på fysioterapifaget, seneste forskning, nye
behandlingsmetoder osv. Desuden indeholder magasinet artikler
om arbejdsmarked, kompetenceudvikling, sundhedspolitik m.v.
Med en annonce i Fysioterapeuten er du i kontakt med en målgruppe, der har stor indflydelse på indkøb af udstyr, inventar
og hjælpemidler til både offentlige og private organisationer og
virksomheder, og som selv er aftagere af bl.a. træningsudstyr,
it-systemer, arbejdsbeklædning m.v.

Målgruppe:
Fysioterapeuter

Kontrolleret trykoplag:
14.830
Udgivelsesfrekvens:
8 gange årligt.

Dansk Mediaforsyning
Elkjærvej 19
8230 Åbyhøj
Tlf.: 7022 4088
fysiotekst@dmfnet.dk
www.dmfnet.dk

FYSIO
terapeuten
Priser & formater for Fysioterapeuten

1/1 side
B: 180 x H: 231 mm
Til kant
B: 210 x H: 270 mm
+ 5 mm til beskæring

Bagside til kant
B: 210 x H: 215 mm
+ 5 mm til beskæring

1/2 side
B: 180 x H: 113 mm
B: 87,5 x H: 231 mm

Tekstsideannoncer i Fysioterapeuten
1/4 side
4.750 kr.
1/2 side
6.775 kr.
1/1 side
10.450 kr.
Bagside
11.900 kr.
Omslag side 2 og 3
11.400 kr.
Side 9
11.400 kr.
Opslag
17.100 kr.
1/8 side
B: 87,5 x H: 54 mm

Opslag til kant
B: 420 x H: 280 mm
+ 5 mm til beskæring

Kursusannoncer i Fysioterapeuten samt på fysio.dk
1/8 side
2.475 kr.
1/4 side
4.800 kr.
1/2 side
6.350 kr.
1/1 side
9.950 kr.

Indstik
Indhent venligst tilbud på tlf. 7022 4088.
Alle indstik skal have flg. information på forsiden ”Annoncetillæg”.

Stillingsannoncer på fysio.dk med
henvisning i Fysioterapeuten
Ved køb af stillingsannonce på fysio.dk får du en
henvisningsannonce i Fystioterapeuten, indeholdende firmanavn, by, stillingsbetegnelse og
ansøgningsfrist.
Annoncen bliver lagt på fysio.dk inden for 24
timer på hverdage. Pris: 3.875 kr.
Medlemspris (kun fysioterapeutejede
virksomheder): 2.575 kr.
Klinik til salg
1/8 side 1.900 kr.
1/4 side 3.400 kr.

1/4 side
B: 87,5 x H: 113 mm

Tilkøb af stillingsannonce i
Fysioterapeuten
Hvis du ønsker, at din annonce i
Fysioterapeuten skal være mere end en
henvisning, kan du tilkøbe en bladannonce.
Priser for tilkøb af bladannonce:
1/8 side medl. 525 kr. / ikke medl. 1.025 kr.
1/4 side medl. 925 kr. / ikke medl. 1.850 kr.
1/2 side medl. 1.650 kr. / ikke medl. 3.300kr.
1/1 side medl. 3.100 kr. / ikke medl. 6.175 kr.
Tillæg for håndtering af word-dokumenter og
klargøring til tryk pr. stillingsannonce 375 kr.

Fysio.dk henvender sig ligeledes til hele spektret af fysioterapeuter i alle sektorer og har 40.000 besøgende pr. måned.
Herunder 6.100 sidevisninger i kursusannonce-kalenderen og 13.500 i jobbanken.
Alle priser er ekskl. moms. Priserne forudsætter levering af færdige pdf-filer klargjort til tryk.
Annoncematerialet til tekstsideannoncer skal sendes elektronisk til: fysiotekst@dmfnet.dk
Annoncematerialet til kursusannoncer skal sendes elektronisk til: fysiokursus@dmfnet.dk
Annoncematerialet til stillingsannoncer skal sendes elektronisk til: fysiojob@dmfnet.dk
Information vedr. betingelser for annoncering, levering af elektronisk materiale samt godtgørelse til mediebureauer kan ses på
vores hjemmeside www.dmfnet.dk

