Annoncer med digitale annoncer i Dagens ASH 19 – og opnå en meget eksklusiv eksponering over for
hæmatologen/onkologen.
Dagens Medicins videnskabsjournalister tager til kongressen i San Diego - og producerer et dagligt digitalt
nyhedsbrev: Dagens-ASH 2018 i perioden fra den 7. december – 10. december 2019
Hvad er det I køber:
I køber et dagligt hæmatologisk nyhedsbrev (Dagens Medicin ASH 2019) med jeres annonce på, som sendes
hver dag til de 120 hæmatologer (alle under 70 år og erhvervsaktive), 500 onkologer, patologer i alt 2.300
specialister - direkte i deres mailbox – med Dagens Medicin som afsender.
· Vi laver et kick off nyhedsbrev inden kongressen ASH 2019 starter i november, til ovenstående
målgruppe af specialister – hvor vi introducere vores digitale-produkt.
· Vi sender videnskabsjournalister fra Dagens Medicin til Kongressen, som bliver sat til at dække de
vigtigste nyheder fra ASH 2019.
· Dagligt producere vi et nyhedsbrev til levering ca. kl. 15, som målgruppen vil modtage direkte i
deres mail/ indbakke, med Dagens Medicin ASH 2019, som afsender. Desuden vil I få eksponering
af jeres annoncemateriale på vores site www.dagensmedicin.dk. Altså følger I specialisten fra
nyhedsbrev til artiklen på Dagens Medicins site.
Vores erfaring fra tidligere lignende produkter viser, at specialisterne, som deltager på
kongressen, også er brugere af vores kongresnyheder, så det er en unik mulighed for, at nå alle
specialisterne fra målgruppen, såvel dem som må passe praksis hjemme & dem som er på ASH
kongressen.
Hvad skal I yde:
Det I skal er, at I skal producere digitale annoncer (500x 200 pixel til nyhedsbrevene - samt div. formater til
vores site + URL til pligtteksten) – så vil vi sørge for, at der er en ligelig fordeling af annoncørenes placering
på nyhedsbrevene & sitet.
Hvad koster det:
·
bannerannonce dagligt til målgruppen – under hele kongressen (med eksponering op til mdr.
efter endt kongres
·
efter kongressen modtager I rapport med antal visninger mm
·
Pris: 50.000 kr.
Kontakt os endelig for en uforpligtende præsentation af vores kongresprodukter fra de forrige år.

De bedste hilsner Helle Garrett: 7242 3431 & Marianne Petersen: 7242 3430

