Opnå Unik målrettet annoncering:

- tager til Kongressen i Barcelona og producerer et dagligt digitalt
nyhedsbrev/ Dagens-EASD 2019 i perioden: den 16.9 -20.9 - 2019
Hvad er det I køber:
I køber et dagligt digitalt diabetes-nyhedsbrev (Dagens EASD 2019), som sendes alle dage til de 400
Endokrinologerne, oftalmologer, biokemikere og karkirurger – direkte i specialisternes mailbox – med
Dagens Medicin som afsender.

Før kongresstart lave vi et kick off digitalt nyhedsbrev: Dagens EASD 2019 til ovenstående
målgruppe af specialister – hvor vi introducere vores kommende digitale-produkt.

Vi sender videnskabsjournalister fra Dagens Medicin til Kongressen, som vil dække de
vigtigste nyheder fra EASD Berlin - 2019.

Dagligt produceres et nyhedsbrev til levering kl. ca. 15, som målgruppen vil modtage direkte i
deres mailbakke, med Dagens Medicin EASD 2019, som afsender. I vil også få eksponering af
jeres annoncemateriale på sitet www.dagensmedicin.dk/EASD 2019 – op til 1 måneder efter
endt kongres.

Ved dette nyhedsbrev har vi en åbningsrate på 55 – 61,7 %, som er MEGET højt.
Altså har I en unik mulighed for, at ramme både endokrinologerne, oftalmologer, biokemikere og
karkirurger - ved køb af annonceplads i Dagens Medicin EASD 2019.
Vores erfaring fra tidligere EASD videnskabsbreve er, at lægerne som deltager på kongressen også er
brugere af vores kongresnyheder, så det er en unik mulighed for, at nå alle specialisterne fra målgruppen.
Hvad skal yde:
Det I skal er, at levere: banner-annoncer (500x 200 pixel - evt. et ”fladt” og et animeret samt materialer til
vores EASD site) + URL til pligtteksten – så vil vi sørge for, at der er en ligelig fordeling af annoncepladserne
på nyhedsbrevene og sitet: http://dagensmedicin.dk/sektion/kongresser/easd/
Hvad koster det:

1 bannerannonce dagligt til målgruppen, som fordeles ligeligt imellem sponsorerne – under
hele kongressen samt visninger på sitet. (ved booking fremsendes materiale specifikationer
formater)

Levering af rapport med statistik- efter endt EASD-kongres.

Pris: 50.000 kr.

De bedste hilsner

