Annonsprislista 2020
www.tandhygienistforening.se

Tidningen når Sveriges tandhygienister och prenumeranter inom tandvård och dentalbranschen. Tidningen
utkommer sex gånger om året. Under 2020 trycks
tidningen i cirka 4 000 exemplar per utgåva.

UPPSLAG – utfallande
400 x 284 mm + 3 mm utfall.

HELSIDA – utfallande
200x 284 mm + 3 mm utfall.

15 300 kr.

8 500 kr.
HELSIDA – på satsyta
174x 258 mm. 8 000 kr.

HALVSIDA
Liggande: 174x127 mm.
Stående: 85x 258 mm.

6 500 kr.

För material på tidningens sida två,
näst sista och sista sida gäller särskilda mått (se nästa sida).

?!
KVARTSSIDA
Liggande: 174x61 mm.
Stående: 85x127 mm.

ÅTTONDELSSIDA
Rektangulär: 85x61 mm.
Liggande: 174x29 mm.

5 500 kr.

3 100 kr.

BEGÄRD PLACERING
Sidan två, 9 100 kr. Sistasidan, 9 400 kr. För begärd placering av annonser på andra sidor än omslaget tillkommer en kostnad på 10 %. På ovanstående priser tillkommer ingen moms eller reklamskatt.

SPECIALFORMAT
Ring eller mejla för förslag
och offert.

ANNONSERING ENBART PÅ WEBB
Kontakta Christer Johansson, annonsansvarig. Vi
tillämpar ett fast pris på 1 950 kr. Annonsen kommer
ut på webben inom en vecka efter överenskommelse.

RABATT
BILAGA
För ibladad bilaga gäller maxmåttet 196x280 mm.
Priset är 12 500 kr. Om du vill bifoga varuprover
behöver vi en del uppgifter av dig. Vi återkommer
sedan med en offert. Beroende av vikten på den ibladade bilagan tillkommer ett av PostNord debiterat
vikttillägg.

Vid samtidig annonsbokning i samtliga årets sex
utgivningar lämnas 10 procent rabatt.

BETALNINGSVILLKOR
Faktura per 30 dagar om ingen annan överenskommelse träffas.

Material- och utgivningsdagar
För 2020 gäller dessa datum för bokning och lämning av färdig pdf. Distribution med
B-post, utgivning sker senast utsatt datum.
Utgåva
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

Bokning
27 januari
6 mars
17 april
7 augusti
25 september
6 november

Materialdag
27 januari
20 mars
8 maj
21 augusti
9 oktober
20 november

Utgivning
21 februari
17 april
5 juni
18 september
6 november
18 december

Annonsmaterial
För mer information om annonsmaterialet, bilagor eller annonstillverkning, kontakta
Christer Johansson, på 070-574 55 82 eller annons@tandhygienistforening.se.
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