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Dagens Medicin er  Danmarks eneste 
 uafhængige  nyheds- og  debatavis 

 inden for  sundhedssektoren



Måned Uge Booking  
dato

Materiale  
deadline

DM-temanyhedsbreve “Torsdage”

Januar 2 04.01 09.01 DM - Hæmatologi (ASH)

4 18.01 23.01 DM - Diabetes og overvægt

Februar 6 01.02 06.02 DM - Respiration

Marts 9 22.02 27.02 DM - Almen praksis

11 08.03 13.03 DM - Neurologi og  psykiatri (ACTRIMS)

13 22.03 27.03 DM - Dermatologi (AAD)

Påske

April 16 12.04 17.04 DM - Hjerte-kar + Politisk høring

Maj 19 03.05 08.05 DM - Diabetes og overvægt

21 17.05 22.05 DM - Almen praksis

Juni 23 31.05 05.06 DM - Reumatologi (EULAR & ACR)

25 14.06 19.06 DM - Hæmatologi (EHA) DM - Kræft (ASCO)

Sommerferie

August 33 09.08 14.08 DM - Neurologi og  psykiatri (EAN)

September 35 23.08 28.08 DM - Almen praksis

37 06.09 11.09 DM - Hjerte-kar (ESC)

39 20.09 25.09 DM - Respiration (ERS)

Oktober 41 04.10 09.10 DM - Diabetes og overvægt (EASD)

43 18.10 23.10 DM - Dermatologi (EADV) DM - Kræft (ESMO)

November 45 01.11 06.11 DM - Rare diseases

47 15.11 20.11 DM - Almen praksis

December 49 29.11 04.12 DM - Diabetes og overvægt (ASN) DM - Hjerte-kar (AHA)

Se materialespecifikationer på side 9  2

Digital udgivelsesplan 2023

Digital udgivelseplan 2023



Målrettet annoncering overfor 
praktiserende læger
Almen Praksis-nyhedsbrevene sendes ud hver onsdag til de 
praktiserende læger og andre med særlig interesse inden for 
almen praksis.

Med annoncering i dette nyhedsbrev kan du holde almen 
 praksis opdateret med dit produkt.

Redaktionen dækker nyhederne til de praktiserende læger, 
og beskriver de vigtigste politiske, økonomiske og medicinske 
begivenheder på området.

Ekstra eksponering
5 daglige nyhedsbreve under Lægedage* i uge 46

Opnå daglig annoncering under Lægedage hvor Dagens 
Medicins journalister serverer friske nyheder  – en unik mulighed 
for at være synlig over for de  
praktiserende læger. 

* PLOs efteruddannelse

Spørgsmål: 
Kontakt vores kommercielle afdeling for annoncepriser, åbnings-
rater og deadlines, se side 10 for kontaktinfo.
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Almen Praksis (hver onsdag)



Målret din annoncering   
overfor  specialisterne i vores   
tema- og specialistnyhedsbreve
TEMA om:

Kontakt os for øvrige temaer.

NYHED 2023:
Dagens Medicin Temanyhedsbreve
Hver gang printavisen udkommer udsendes der torsdagen før, et “Tema-
nyhedsbrev”. Disse nyhedsbreve indeholder det samme  redaktionelle 
 materiale som i avisen.

Fordelen ved dette er, at de digitale abonnenter får det samme redaktionelle 
indhold som abonnenterne på avisen.

Dine muligheder
• Bannere i Temanyhedsbrevet samt på -sektionen på dagensmedicin.dk
• Banner kun i nyhedsbrevet

Specialistnyhedsbreve  
Fra marts måned lancerer vi “specialistnyhedsbreve”. De henvender sig til 
specialister med specifikke behandlingsområder under det enkelte terapi-
område.

Vi starter med behandlingsområderne inden for Kræft, Hæmatologi og 
 Neurologi/psykiatri og vil løbende gennem 2023 favne områderne: Diabetes/
overvægt, Respiration, Dermatologi, Hjerte-kar, Reumatologi og Rare diseases.

Dine muligheder
• Bannere i specialistnyhedsbrevet samt på -sektionen på dagensmedicin.dk

Disse nyheder giver dig eksponering hver gang nyhedsbrevet åbnes og hver 
gang en artikel fra nyhedsbrevet læses på dagensmedicin.dk.  
Varighed: 1 måned.

NB! Du kan også vælge at blive enesponsor, hvilket giver dig eneret til at 
have bannere i Temanyhedsbrevene samt på -sektionen på dagensmedicin.
dk - dette sælges for 3, 6 eller 12 måneder.

VIGTIGT!
Indtil det er implementeret vil vi naturligvis fortsætte med at udgive de digitale nyhedsbreve, der udkommer hver uge, og 
som udsendes til både almen praksis og diverse specialister.

Hæmatologi
Diabetes og overvægt 
Respiration
Neurologi og psykiatri

Almen praksis
Dermatologi
Hjerte-kar
Reumatologi

Kræft
Rare diseases 
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Tema- og specialistnyhedsbreve



Annoncér i Dagens Medicins nyhedsdækning 
fra udenlandske videnskabelige kongresser
Opnå unik målrettet eksponeringer af dit produkt overfor gruppen af 
 specialisterne

Dagens Medicin er med på kongresser overalt i verden. 

Her dækker vores videnskabsjournalister de vigtigste nyheder indenfor 
 behandlingsområderne. Dagligt produceres et digitalt  nyhedsbrev til specifikke 
målgrupper, som hver dag modtager disse nyheder i deres indbakke. Det giver 
dig en unik mulighed for at annoncere sammen med videnskabelige nyheder  
– direkte til din målgruppe af specialister. 

Kongrespakke består af bannereksponeringer i de særlige kongresnyhedsbreve 
under kongressen samt på det tilhørende kongressite på dagensmedicin.dk, i en 
hel måned.

Kongresser* Terapiområde Dato i 2023 Bookingdeadline Materialefrist

ACTRIMS Sclerose 23.-25. februar 26. januar 13. februar

AAD Dermatologi 17.-21. marts 20. februar 6. marts

EPA Psykiatri 25.-28. marts 28. februar 13. marts

ADHD verdens-
kongres

ADHD 18.-21. maj 17. april 4. maj

EULAR Reumatologi 31. maj-3. juni 28. april 17. maj

ASCO Kræft 2.-6. juni  4. maj 22. maj

EHA Hæmatologi 8.-11. juni 8. maj 26. maj

EAACI Astma allergi 9.-11. juni 8. maj 26. maj

ERA Nefrologi 15.-18. juni 15. maj 6. juni

AHS Hovedpine 15.-18. juni 15. maj 6. juni

ADA Diabetes 23.-27. juni 26. maj 12. juni

EAN Neurologi 1.-4. juli 5. juni 19. juni

ESC Hjerte-kar 25.-28. august 1. august 14. august

ERS Lunger 9.-13. september 14. august 28. august

EASD Diabetes 2.-6. oktober 4. september 18. september

ECTRIMS Sclerose 11.-13. oktober 11. september 2. oktober

EADV Dermatologi 11.-15. oktober 11. september 2. oktober

Obesity Week Overvægt 14.-17. oktober 11. september 2. oktober

ESMO Kræft 20.-24. oktober 25. september 9. oktober

ASN Kidney 
Week 2023

Nefrologi 2.-5. november 9. oktober 23. oktober

AHA Hjerte-kar 11.-13. november 16. oktober 30. oktober

Lægedage Almen praksis 13.-17. november 16. oktober 1.  november

EHF Hovedpine 22.-25. november 25. oktober 8. november

SABCS Kræft (bryst) 5.-9. december 9. november 27. november

ASH Hæmatologi December 1. november 27. november

* Kontakt os, hvis der er andre kongresser du ønsker, at vi skal dække.
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Spørgsmål: 
Kontakt vores kommercielle afdeling for annoncepriser og åbningsrater, 
se side 10 for kontaktinfo.
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Kongresdækning



Annoncér i 5 daglige nyhedsbreve
Dagens Medicin udkommer alle hverdage med dagens 
 vigtigste nyheder inden for sundhed/medicin/forskning 
og videnskab samt nyeste jobs til sundhedsprofessionelle, 
 beslutningstagere m.fl.

Nyhedsbrevet leveres hver uge til over 40.000 abonnenter.

Det gør dette nyhedsbrev til en oplagt mulighed for at 
 synliggøre dit budskab overfor sundhedssektoren. 

Spørgsmål: 
Kontakt vores kommercielle afdeling for annoncepriser, 
 åbningsrater og deadlines, se side 10 for kontaktinfo.
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Daglige nyhedsbreve
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Vær der, hvor specialisten er…
Dagensmedicin.dk er på forskellige platforme, også 
smartphones og tablets. Dermed holder vi vores 
læsere ajour, hvad enten de er på farten, på kontoret 
eller hjemme i sofaen. Her følger vores læsere med 
i de daglige nyheder, debat, den nyeste forskning og 
aktuelle jobs m.m. Dagens Medicin er lige der, hvor 
din målgruppe er.

Og med målgruppen ‘Sundhedsprofessionelle’, har 
du rig mulighed for både at annoncere bredt og til en 
specifik gruppe af specialister. 

Uanset dit behov er der ingen tvivl om, at der ligger 
stor værdi i at være der, hvor din målgruppe er - og 
det er ofte på flere forskellige platforme, som print og 
digitalt.

Vi tilbyder forskellige kampagnetyper på dagens-
medicin.dk, som f.eks.

• Run of site (ROS), hvor eksponeringerne fordeles 
vilkårligt på alle bannerplaceringer

• Sponsorat af emnesektion indenfor dit terapiområde, 
som f.eks. Almen Praksis, Diabetes, Lunger, Kræft, 
Hjerte-kar, Psykiatri, Reumatologi, Astma og Allergi, Infektion m.fl

• Målrettede eksponeringer, hvor banneret følger specialister rundt på sitet og/eller nyhedsbrevene

Og når du annoncerer på dagensmedicin.dk får du  bannereksponeringer på 4 bannerformater:

• 970 x 250 pixels (b x h)
• 600 x 240 px.
• 300 x 600 px. 
• 300 x 250 px.

Spørgsmål: 
Kontakt vores kommercielle afdeling for annoncepriser eller for at høre mere, se side 10 for kontaktinfo.
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dagensmedicin.dk



Advertorial – sponseret artikel
En digital advertorial på dagensmedicin.dk er en sponseret 
artikel leveret af annoncøren. Man bestemmer selv, hvad 
man vil skrive, og derfor kan man også fremhæve netop det 
man synes er det vigtigste for ens brand og forretning. Den 
sponseret tekst skal være relevant for målgruppen og tilføje 
en værdi for læseren.

Hvorfor advertorial
• Udgives i et redaktionelt miljø, der passer ind i konteksten 

og engagerer læserne
• Mere plads til at beskrive studier, produkter og tjenester 

end traditionelle bannere kan præstere
• Giver læserne en god annonceoplevelse

Krav til en advertorial
Vi anbefaler mellem 3.500 - 5.000 anslag (tegn + mellem-
rum) inkl. rubrik/overskrift og underrubrik/underoverskrift. 
Jo tættere på 3.500 anslag jo bedre for at holde læserne 
engagerede:

• Et billede på 1460 x 821 pixels
• En rubrik - max 50 anslag
• En underrubrik - max 150-200 anslag
• Et resume tekst og tekst - anbefalet mellem 3.500 - 5.000 

anslag (tegn + mellemrum) inkl. rubrik/overskrift og 
 underrubrik/underoverskrift

• Evt. andre elementer
• Pligttekst, hvis advertorial er brandet

Spørgsmål: 
Kontakt vores kommercielle afdeling, se side 10 for 
 kontaktinfo.

Almen Praksis
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Advertorials



Materialespecifikationer nyhedsbreve
Vi skal have ét banner i følgende størrelse: (bredde x højde)

500x200px
 
Max 100 kb. pr. banner.

Banneret kan afleveres i ét af følgende 2 formater:
1. Statisk banner – ingen animation (tilladte filtyper: .jpg eller .png)

2. Dynamisk banner – GIF-fil med ”animation”/frames, der skifter (tilladte filtyper: .gif)

OBS:
• Hvis materialet har hvide kanter, skal der laves en sort ramme på 1px hele vejen 

rundt om materialet (så banneret ikke flyder sammen med baggrunden).

• URL til pligtteksten – enten til en side på jeres site eller direkte til en PDF med pligt-
teksten. Har I ikke  mulighed for dette, kan I sende pligtteksten til os i form af en PDF/
WORD-dokument (max størrelse 1MB), så sørger vi for at hoste den.

• Kun muligt at have ét link knyttet til banneret

• Det er ikke muligt at anvende animationer i banneret til nyhedsbrevet vha. HTML 
eller Flash. Animerede GIF-bannere fungerer i nyhedsbreve – vær dog opmærksom 
på, at Outlook-brugere kun får vist første  frame/billede i banneret..

Bannerne leveres til:  
Majken Simonsen, masi@dagensmedicin.dk og med en kopi til Carsten Venø, cave@
dagensmedicin.dk.

Deadline for aflevering:  
Minimum en uge inden det skal med i nyhedsbrevet.

BEMÆRK!
Følgende elementer kan ikke bruges i vores nyhedsbreve:
• Javascript

• Iframe

• Flash

• Embedded audio

• Embedded video

• Formularer.

 9

Materialespecifikationer nyhedsbreve



Materialespecifikationer dagensmedicin.dk
Vi skal have ét banner i hvert af følgende størrelser: (bredde x højde)

970x250px
600x240px
300x600px
300x250px

 
Max 200 kb. pr. banner.

Bannerne kan afleveres i et af følgende 3 formater:
1. Statisk banner – ingen animation (tilladte filtyper: .jpg eller .png)

2. Dynamisk banner – GIF-fil med ”animation”/frames, der skifter (tilladte filtyper: .gif)

3. Dynamisk banner – HTML-bannere med animation (tilladte filtyper: .html, .js, .jpg, .gif, .png).

OBS:
• Hvis bannerne har hvide kanter, skal der laves en sort ramme på 1px hele vejen rundt om materialet 

(så banneret ikke flyder sammen med baggrunden).

• URL til pligtteksten – enten til en side på jeres site eller direkte til en PDF med pligtteksten. Har I ikke 
mulighed for dette, kan I sende pligtteksten til os i form af en PDF/WORD-dokument (max størrelse 
1MB), så sørger vi for at hoste den.

• HTML-bannere kan linke til to eller flere forskellige destinationer. Det er ikke muligt med andre bannertyper.

Mht. dynamiske html-bannere:
• Brug kun ét undermappe niveau

• Brug ikke ‘@’, skandinaviske tegn eller mellemrum i fil- eller mappenavne

• Samlet fil-størrelse med undermapper osv. er 200 KB pr. banner

Clicktags skal defineres som en javascript variabel i header. f.eks. sådan her:
<script type=”text/javascript”>
var clickTag = ”http://www.google.com”;
</script>

Annoncen skal henvise til clicktags variabel som clickthrough-url. F.eks. sådan her:
<a href=”javascript:void.open(window.clickTag)”>
<img src=”images/dclk.png” border=0>
</a>

Se mere om clicktag her: https://support.google.com/admanager/answer/7046799

Annoncer produceret med ’Google Web Designer’ skal ikke anvende clicktag. I stedet kan anvendes ’exit 
event’, som beskrevet her:
https://support.google.com/richmedia/answer/2672517 og her  
https://support.google.com/richmedia/answer/6073073

Er der yderligere spørgsmål til HTML-bannere kan de stilles til annonce@dagensmedicin.dk.

Bannerne leveres til:  
Majken Simonsen, masi@dagensmedicin.dk og med en kopi til Carsten Venø, cave@dagensmedicin.dk.

Deadline for aflevering:  
1 uge inden det skal live på sitet, og 2 uger inden, hvis det er et HTML-banner. 
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Møntergade 19 | 1140 København K
www.dagensmedicin.dk

Carsten Venø

Key Account Manager 
Tlf.: +45 27 84 21 74 
cave@dagensmedicin.dk

Nikolaj Lyby Lange

Key Account Manager 
Tlf.: +45 60 13 13 46 
nill@dagensmedicin.dk

Tina Ipsen

Kommerciel direktør 
Tlf.: +45 21 68 49 20  
tiip@dagensmedicin.dk

Kontakt


