- rejser til kongressen i Madrid og producerer et dagligt videnskabeligt digitalt
nyhedsbrev - Dagens Medicin ERS 2019 fra den 28.september - 2. oktober 2019.
Unik målrettet annoncering:
Vær synlig dagligt på de videnskabelige ERS–nyhedsbreve (Dagens Medicin ERS 2019),

Den unikke målgruppe er: 130 lunge medicinere, 260 børnelæger, onkologer, intern medicinere,
infektionsmedicinere – derudover sendes et opsamlings nyhedsbrev onsdag ugen efter kongressen med
Highlights til 3.800 praktiserende læger.
Nyhedsbrevet fungerer både på computer, mobil og tablet.
•
•

•

Vi starter med et kick off nyhedsbrev inden kongressen ’ERS 2019’ i starten af september til
ovenstående målgruppe af specialister.
Dagligt producerer vi et nyhedsbrev til levering ca. kl. 15, som målgruppen gratis vil modtage, med
’Dagens Medicin ERS19’ som afsender. Desuden vil I også få eksponering af jeres
annoncemateriale på sitet (mulighed for animation) – Din annonce vil være synlig på sitet i 1 mdr
efter endt kongres.
Vi sender videnskabsjournalister fra Dagens Medicin til kongressen, som vil dække de vigtigste
nyheder fra ERS Madrid 2019. Danmarks førende professorer vil kommentere på betydningen af
den nyeste behandling og forskning for patientgruppen af lungesyge patienter.

Vores erfaring fra tidligere år viser, at lægerne som deltager på kongresserne også er brugere af vores
kongresnyheder, - så det er en unik mulighed for, at opnå eksponering overfor alle specialisterne fra
målgruppen, såvel dem er hjemme og dem der er på kongressen.
Annonce formater:
Formatet på nyhedsbrevene er: 500 x 200 px
Derudover er der flere formater til vores ERS-site, dagensmedicin.dk/sektion/ers/)
Annoncepladserne roterer så alle får en ligelig fordeling.
Hvad koster det:
•
•

1 bannerannonce på nyhedsbrevet dagligt - samt fuld eksponering på sitet til målgruppen under
kongressen og 1 mdr. efter endt kongres:
Pris 50.000 kr.

I modtager naturligvis rapporter efter endt kongres med åbningsrater, antal eksponeringer m.m.
De bedste hilsner
Helle Garrett

