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

Dagens Medicin udkommer hver anden fredag (ulige
ugenumre) og bliver læst af flere end 51.000 læsere
pr. udgivelse, der omfatter landets ca. 16.000 læger,
ledende sygeplejersker, medicinalindustrien, apotekere, beslutningstagere og politikere inden for sundhedsområdet m.fl.

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

Temanumre og specialnumre
Redaktionelle temaer udgives 20 gange i 2021 og
åbner mulighed for en målrettet annoncering overfor
specialisterne og lægerne generelt.

Danmarks bedste hospital (DBH) og Magt
Dagens Medicin udgavenr. 3 og 14 er specialudgaver
af avisen. Disse udgaver er i kraftigere papirkvalitet,
beskåret og med mulighed for annoncer trykt til kant.
DM3 har endvidere kåring af Danmarks Bedste Hospi
tal (DBH).

Diabetes
dagensmedicin.dk DAGENS MEDICIN NR. 9 FREDAG 22. MAJ 2020

dagensmedicin.dk DAGENS MEDICIN NR. 6 FREDAG 3. APRIL 2020

Astma-Allergi

Fakta

Praksis
dagensmedicin.dk DAGENS MEDICIN NR. 10 FREDAG 5. JUNI 2020

Danmark
får nyt
DANMARKS BEDSTE
center for HOSPITALER
overvægt
Professor og overlæge Jens Meldgaard Bruun er udnævnt
som leder af Nationalt Center for Overvægt, der får til huse
ved Aarhus Universitetshospital.
µ Side 12 og 14
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Lunger
dagensmedicin.dk DAGENS MEDICIN NR. 8 FREDAG 8. MAJ 2020

DAGENS MEDICIN NR. 3 FREDAG 21. FEBRUAR 2020
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20 gange årligt
Fredag
16.000 eksemplarer
51.000 læsere,
jf. Gallup 2020

FOTO: JESPER BALLEBY

Udgivelsesfrekvens
Udgivelsesdag
Oplag
Læsertal

De dygtigste

FOTO: JOACHIM RODE

Aarhus: Et mulehår foran Odense
Vejle: Vælter sig i førstepladser
Silkeborg: Igen i toppen blandt de små

Fremtidens praktiserende
læger er yngre kvinder i
kompagniskaber
Kompagniskaber vinder frem, fordi de gør det muligt at få det hele til at
gå op med børn, mand og et travlt arbejdsliv, siger praktiserende læge
Louise Traberg. µ Side 4-7
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Riget får ny
professor i
thoraxkirurgi

NÆSTE UDGAVE 6. MARTS 2020
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µ René Horsleben Petersen er én af
pionerne i udvikling af kikkertkirurgi
ved lungetransplantationer. Side 8 og 9
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Dansk læge
vil skrue
ned for
resistens
Hurtigere udredning af
penicillinallergi på Gentofte
Hospital et nyt våben mod
antibiotikaresistens
µ Side 4-5

Udgivelsesplan 2021
Tekstsideannoncering, deadlines og temaer
Måned

Uge Udgave Udgivelse dato Booking dato

Materiale
deadline

Tema

Januar

3

DM 1

22.01

15.01

18.01

Karriere – Tema Psykiatri + DBH* Hjerte

Februar

5

DM 2

05.02

29.01

01.02

DBH* Diabetes – Kræft +
Tema Knogleskørhed

7

DM 3

19.02

12.02

15.02

DBH* Magasin

Marts

9

DM 4

05.03

26.02

01.03

Praksis

11

DM 5

19.03

12.03

15.03

Hjerte/Kar

15

DM 6

16.04

09.04

12.04

Astma/Allergi

17

DM 7

30.04

23.04

26.04

Kræft/Hæmatologi

19

DM 8

14.05

07.05

10.05

Lunger

21

DM 9

28.05

21.05

24.05

Diabetes

23

DM 10

11.06

04.06

07.06

Praksis

25

DM 11

25.06

18.06

21.06

Kræft/Genetik

April
Maj
Juni

Sommerferie
August

33

DM 12

20.08

13.08

16.08

Karriere
Tema Knogleskørhed + Psykiatri

September

35

DM 13

03.09

27.08

30.08

Praksis

37

DM 14

17.09

10.09

13.09

Magt Hjerte/Kar + ESC Highlights

39

DM 15

01.10

24.09

27.09

Diabetes + EASD Highlights

41

DM 16

15.10

08.10

11.10

Lunger + ERS Highlights

43

DM 17

29.10

22.10

25.10

Kræft + ESMO Highlights

45

DM 18

12.11

05.11

08.11

Praksis

47

DM 19

26.11

19.11

22.11

Hjerne + Infektion/Resistens

49

DM 20

10.12

03.12

06.12

Lunger + Diabetes

Oktober

November
December


* DBH: Danmarks Bedste Hospital

Særlig eksponering
Mavebælte, indstik foliering, omslag etc.
Ring eller skriv for priser på mavebælter og andre kreative
opgaver. Se kontaktinfo på side 5.

KARRIER

KONFERENCE

KARRIERE & KULTUR

4 skarpe temaer på
2 dage i september

Drop det elitære
pis, læger
Fire kendte læger
om at kommunikere til andre end
P1-lyttere.

Deltag i den
store sundhedskonference
14.-15.
september
2020
14. og 15. september. µ Side 4-5
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Senfølger
af COVID-19:
Christina mister
pusten af gåtur

Uafhængig nyhedsavis om sundhedssektoren

Politisk flertal vil have
styrelse evalueret nu

ks.pdf 1 12.10.2020
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PM-DK-UCV-ADVT-

Styrelsen for Patientsikkerhed giver problemlæger for lang
snor, mens andre læger ender i gabestokken for mindre.
Politikere kræver ændringer. µ Side 6-13

Danske forsøg
skal afdække
partikelterapiens
skånsomhed
To danske studier skal kaste lys
over, om partikelterapi er mere
skånsom end røntgenstråling ved
behandling af bl.a. brystkræft.
µ Tema: Side 22-24

Umulig opgave?
Ny læge-formand vælges i aften
og skal samle tre delforeninger,
der trækker i hver sin retning.
µ Side 10

Debat
Selv om vi har travlt med COVID19-forskning, er det vigtigt at
bevare vores kritiske sans, skriver
Allan Flyvbjerg, formand for særlig
taskforce for COVID-19-forskningen i to regioner.
µ Kronik: Side 28
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symptomlindring
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TEMA: KRÆFT

TEGNING: LARS ANDERSEN

Indstik
Fang læsernes opmærksomhed. Mulighederne for at
gøre indstikket utraditionelt er mangfoldige. Ring for info.
Maksimal størrelse er 240 mm x 350 mm. Indstikket ligger
løst i avisen.
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Øget eksponering
I Dagens Medicin er mulighederne mange i forhold til
effektfulde eksponeringer. Skal du ud med et særligt
budskab og være sikker på at fange lægernes opmær
ksomhed har vores annoncetest adskillige gange vist, at
budskaber i form af indstik, mavebælter, foliering, på
klæbning af postkort ect. får rigtig høj score.

é næste side
Se produktresum

Anoro 3. Produktresume

Der er utroligt, så
meget der kan lade sig
gøre, når alt handler
om COVID-19, og pengene flyder. Desværre
bliver det hverdag
igen.
Torben Mogensen
Fhv. vicedirektør,
dr.med.

µ Stikpillen:
Side 28
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Formater og priser
Listepriser for printavisen

Formater i avisen

Standardformat

1/1 side

Størrelse
mm (b x h)
258 x 370

1/1 side + 2 sp. fuld højde

100 x 370

56.100

Opslag, 2 sider

530 x 370

67.500

A4 side

206 x 297

37.600

1/2 side

258 x 185

33.100

Banner

258 x 75

22.600

Format

pris i kr.
4 farve
44.600

pris i kr.
s/h

1/1 side

1/1 + 2 sp

1/2 side

Opslag, 2 sider

A4 side

Banner

Forside-banner

1 spalte

2 spalter

3 spalter

Pligttekst
1 spalte

48 x 370

8.600

2 spalter

100 x 370

11.900

3 spalter

153 x 370

15.300

Særplacering
Forside-annonce

258 x 185

84.500

Forside-banner

258 x 20

26.700

Side 2

258 x 370

55.590

Midteropslag

350 x 370

79.800

Side 4, 7 eller 9

258 x 370

52.600

Side 11, 13 eller 15

258 x 370

50.100

Side 2-3
Bagside
Andre særplaceringer

530 x 370
258 x 370

81.100
55.590
Listepris + 15%

Milimeterpris på tekstannonce

4

42,0

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

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

Fejl og mangler

Bruger: annoncer_dagensmedicin

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.

Kode: annoncer13DM

Materiale deadline, se udgivelsesplan
Tekniske specifikationer
• Opløsning 200 dpi
• Farvebilleder bør indeholde god kontrast
• Streg 400 dpi
• Raster 40 linjer

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.
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.

• 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

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.

Coldset-rotation.

Annullering

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

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.

Vi glæder os til at høre fra dig
Tina Ipsen
Kommerciel direktør
Produktannoncer
tiip@dagensmedicin.dk
Tlf.: 21 68 49 20

Carsten Venø
Key Account Manager
Produkt- og
stillingsannoncer
cvj@dagensmedicin.dk
Tlf.: 72 42 34 32

Møntergade 19 | 1140 København K
www.dagensmedicin.dk

