Medieinformation
Stillingsannoncer
2017

Dagens Medicin er Danmarks eneste
uafhængige nyheds- og debatavis
inden for sundhedssektoren

Avisen bliver læst af flere end 49.000 læsere pr. udgivelse, der omfatter landets ca. 19.000 læger, hele
medicinalindustrien, beslutningstagere og politikerne
inden for sundhedsområdet og administrative sygeplejesker.

Tema- og specialnumre

Læsere

Pipeline-, Sommer-/Magt og julenummer*

Læger, sundhedspolitikere, patientforeninger, administrative sygeplejersker, medicinal-, biotek- og medicoindustrien, beslutningstagere og indkøbere inden
for sundhedssektoren, farmaceuter, apotekere og
tandlæger.

Dagens Medicin nummer 7, 13 og 24 er special
udgaver af avisen. Alle disse udgaver er i kraftigere
papirkvalitet, beskåret og med mulighed for annoncer
trykt til kant.
*Julenummeret har endvidere kåring af Danmarks
Bedste Hospital, DBH.

Redaktionelle temaer udgives 24 gange i 2017 og
åbner mulighed for en målrettet annoncering.
Temanumrene går i dybden med lægefaglige og
arbejdsrelaterede emner. De er populære blandt
læserne og giver mulighed for ekstra eksponering
også af stillingsannoncer.
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hjerte/kar

diabetes
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Fakta

kræft
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Nye regler betyder,
at diabetikere kan
miste køreortet, hvis
de har episoder med
hypoglykæmi. Det har fået
antallet af indberetninger
af hypoglykæmi til at
falde dramatisk — til fare
for både patienter og
trafiksikkerhed.
µ Side 10-11-12

Partikelkanon køres
i stilling

Diabetikere tier af frygt
DANMARKS
for at miste
kørekort BEDSTE
HOSPITALER

µ Side 10-13

Til august er Nordens første anlæg
for partikelterapi klar til at
behandle rigtige kræftpatienter
med partikelterapi. Også
danske patienter vil fremover
kunne tage den kortere vej
til Uppsala i Sverige frem
for at rejse til USA.

µ Side 14-15-16

Velkommen
til svigtet
patientgruppe
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24 gange årligt
Fredag
19.000 eksemplarer
49.000 læsere, jf. Gallup 1.
halvår 2016

psykiatri
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Se produktresumé side 6-7
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Udgivelsesfrekvens
Udgivelsesdag
Oplag
Læsertal

Teamet her fra
Regionshospitalet Viborg
er de første i Danmark til at
behandle to patienter med
den nye PCSK9-hæmmer
Repatha. Læger håber, at
den nye kolesterolbehandling
kan være løftestang for en
overset patientgruppe med
den arvelige form for forhøjet
kolesterol i blodet.

Professor Poul Videbech smækkede med
døren, da han forlod Aarhus. Arbejdsglæden var væk. Men den har han fundet
igen i Region Hovedstadens psykiatri,
hvor han nu skal stå for en ny forskningsenhed i depression.
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µ Side 10, 11, 12 og 14

De dygtigste

FOTO: ANDERS TUKLER

inden for

67

Den vrede
psykiater,
der blev
glad igen

behandlinger

FOTO: JOACHIM RODE

Aarhus: Et mulehår foran Riget
Viborg: Støder Vejle af tronen
Silkeborg: Vinder for tredje gang
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Se produktresumé side 3
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Udgivelsesplan 2017
Jobannoncering
Måned
Januar
Februar
Marts

April
Maj
Juni

Uge

Udgave

Udgivelsesdato

Bookingdeadline

Materialedeadline

Tema

2

DM 1

13.01

09.01

10.01

Karriere + psykiatri

3

DM 2

20.01

16.01

17.01

Lunger

5

DM 3

03.02

30.01

31.01

Diabetes

7

DM 4

17.02

13.02

14.02

Kræft

9

DM 5

03.03

27.02

28.02

Hjerte/kar

11

DM 6

17.03

13.03

14.03

KOL

13

DM 7

31.03

27.03

28.03

Pipeline

14

DM 8

07.04

03.04

04.04

Astma/Allergi

17

DM 9

28.04

24.04

25.04

Diabetes

19

DM 10

13.05

08.05

09.05

Praksis

21

DM 11

26.05

22.05

23.05

Reumatologi

23

DM 12

09.06

02.06

06.06

Kræft

24

DM 13

16.06

12.06

13.06

Sommernummer/Magt

Sommerferie
August
September
Oktober

November
December



32

DM 14

18.08

14.08

15.08

Karriere + psykiatri

34

DM 15

25.08

21.08

22.08

Lunger

36

DM 16

08.09

04.09

05.09

Hjerte/kar

38

DM 17

22.09

18.09

19.09

Kræft/Hæmatologi

40

DM 18

06.10

02.10

03.10

Diabetes

42

DM 19

20.10

16.10

17.10

Praksis

44

DM 20

03.11

30.10

31.10

Sklerose

46

DM 21

17.11

13.11

14.11

Kræft/Hæmatologi

47

DM 22

24.11

20.11

21.11

*DBH hjerte/kar

49

DM 23

08.12

04.12

05.12

*DBH diabetes + kræft

50

DM 24

15.12

11.12

11.12

*DBH julenummer
* DBH: Danmarks Bedste Hospital
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Formater og priser
Listepriser

Standardformat

Størrelse
mm (b x h)

pris i kr.
4 farve

pris i kr.
s/h

1/1 side

258 x 370

54.500

47.400

1/2 side, 6 spalter og halv højde

258 x 180

28.400

24.600

1/2 side, 3 spalter og fuld højde

127 x 370

27.900

24.200

A4 side minus

171 x 235

27.700

24.000

1/4 side

127x 180

15.000

13.000

2 spalter, fuld højde

84 x 370

20.600

17.900

2 spalter, halv højde

84 x 180

10.500

9.200

Milimeterpris

33,00

29,00

Online stillingsannonce på
www.dagensmedicin.dk/job

6.700

Rabatter, gentagelser
Vi tilbyder muligheden for at genindrykke en allerede bragt annonce:
1. indrykning til fuld pris
2. indrykning minus 50% af normalprisen
3. indrykning gratis
4. 50% rabat på stillingsannoncering i Dagens Medicin Norge og Sverige
(norske og svenske priser) ved samtidig annoncering i Danmark.
For yderligere information, ring til Carsten Venø på tlf.: 72 42 34 32 eller
mail job@dagensmedicin.dk
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Formater i avisen
1/1 side

1/2 side, 6 sp

1/2 side, 3 sp

A4 side

1/4 side

2 spalter, fuld h.

2 spalter, halv h.

Online jobannoncering på
dagensmedicin.dk
Om online annoncering
• Jobopslag er aktiv i op til 30 dage
• Målrettet annoncering, da link til opslaget sendes ud på
relevante kandidaters jobagenter
• Mulighed for at modtage ansøgninger via e-mail eller link
til online rekrutteringssystem
• Rotationsvisning på forsiden af dagensmedicin.dk i den
grønne spalte “Ledige job”
• Joblink i vores daglige redaktionelle nyhedsbreve
• Eksponering i yderst fagligt redaktionelt miljø

• Rotationsvisning på forsiden af dagensmedicin.dk i den
grønne spalte “Ledige job”.

Pris kr. 6.700
Specifikationer
• Send Word-dokument med jobopslaget eller link til
jobopslaget
• Logo i max. 200 pixels bredde til job@dagensmedicin.dk

• Jobopslag er aktiv i op til 30 dage.
• Målrettet annoncering, da link til opslaget sendes ud på
relevante kandidaters jobagenter.
• Mulighed for at modtage ansøgninger via e-mail eller link
til online rekrutteringssystem.

• Joblink i vores daglige
redaktionelle nyhedsbreve.
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Materialespecifikationer til avisen
Materiale sendes til annonce@dagensmedicin.dk

Fejl og mangler

Materiale leveres rettidigt til materialedeadline som vedhæftet
pdf i en mail til annonce@dagensmedicin.dk eller via FTP, ftp.
upload.borsen.dk

Dagens Medicin påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer, som
er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser, ej
heller for materiale modtaget fra andre medier.

Bruger: annoncer_dagensmedicin

Såfremt Dagens Medicin bærer ansvaret for fejl i en annonce,
ydes en reduktion, der højest kan beløbe sig til annoncens pris.
For trykfejl, forkerte størrelser, priser og tidspunkter etc., som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes der kun
reduktion efter Dagens Medicins eget skøn over annoncens værdiforringelse.

Kode: annoncer13DM

Materiale deadline, se udgivelsesplan
Tekniske specifikationer
• Opløsning 200 dpi
• Farvebilleder bør indeholde god kontrast
• Streg 400 dpi
• Raster 40 linjer
• Farver CMYK-separerede
• Skriftstørrelse min. 9 punkt for negativ tekst
• Skriftstørrelse min. 6 punkt for positiv tekst
• Pligt tekst (plan)

Pdf
CMYK-separeret pressoptimized pdf, fonts embedded, billedmateriale i 200 dpi, ingen beskæring. InDesign og Illustrators transparencyfunktion bør ikke anvendes. Derudover for korrekt indstilling
af pdf se www.kankanikke.dk Påføres der tekst i annoncen som
henviser til produktresumé, skal de skrifter der er brugt i materialet vedlægges.

Sommer- og julenummer
Vær opmærksom på annoncematerialet, formatet og fremrykket
deadline. Materiale skal leveres som pdf, 60 linjer.
Helsidesannonce: 240 x 341 mm. Ønskes trykt til kant er målet
266 x 370 + 5 mm til beskæring. Bagsideformat på sommer og
julenummer er 266 x 350 + 5 mm. til beskæring hvis der ønskes
tryk til kant.

Tryk
Coldset-rotation.
For yderligere information henviser vi til »Dansk Standard for
Avistryk«, som kan rekvireres hos Pressens Fællesindkøb på telefon 33 12 16 70.

Reklamationer må skriftligt fremsættes umiddelbart efter annoncens indrykning. Trykkes en annonce flere gange med samme
fejl, uden at vi modtager reklamation, ydes en eventuel godtgørelse kun for den første indrykning.
Dagens Medicin forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der
strider imod interesser eller imod gældende love og bestemmelser, samt enhver annonce, som efter vores skøn kan forveksles
med den redaktionelle tekst.
På rubrikannoncesiderne optages kun annoncer, der kan skønnes
at høre naturligt hjemme under de pågældende rubrikker. Dagens
Medicin påtager sig intet ansvar for evt. indrykning af ulovlige
annoncer. Annonceordrer, til hvilke der er knyttet betingelser om
tekstomtale, afvises.
For færdigt materiale, der ikke opfylder nedenstående leverings-specifikationer, garanteres ikke. Erstatningskrav kan derfor
ikke gøres gældende for heraf opstået fejlagtig, forsinket eller
manglende indrykning af bestilte annoncer.

Opbevaring
Vi opbevarer annoncemateriale i seks måneder. Det bliver d
 erefter
slettet, medmindre anden aftale foreligger. Ret til æ
 ndringer forbeholdes.

Annullering
Eventuel annullering af annonce kan, uden omkostninger, ske senest fire uger før materialedeadline. Indtil fjorten dage før materialedeadline kan annoncen standses mod et annulleringsgebyr på
9.000 kr. For annoncer booket med særplacering vil frist fremgå
af ordrebekræftelsen.

*Bureauprovision/informationsgodtgørelse/sikkerhedsstillelse Vi
tilbyder 5% i provision efter rabat såfremt indrykningen bestilles
gennem mediabureau. Provision forudsætter reproklart materiale.

Jeg glæder mig til at høre fra dig
Carsten Venø
Key Account Manager
Stillingsannonce
cvj@dagensmedicin.dk
Tlf.: 72 42 34 32
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