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Vårdfokus
genomsnittliga
läsare...

Annonsera
i Vårdfokus

3

▶ är kvinna (80 %)
▶ är 45 år
▶ bor i egen villa eller
radhus
▶ har en hushållsinkomst på 577 000 kr/år
▶ lägger helst pengar
på semesterresor, drivmedel, kläder, möbler,
restaurangbesök, nöjen
och hemelektronik.**
** ORVESTO

anledningar att annonsera:
Störst

Uppskattad

Trovärdig

▶ Vårdfokus är den
ledande tidningen
för sjuksköterskor,
barnmorskor, röntgensjuksköterskor
och biomedicinska
analytiker.
▶ Ni når ut till
127 000* läsare.

▶ Nästan 90 % ***
tycker att tidningen är
bra eller mycket bra.
▶ Nära 90 % ***
tycker att tidningen
tar upp viktiga ämnen.
▶ Vår webb är välbesökt,
i genomsnitt 84 000 unika
sidvisningar per vecka.

▶ 95 % *** av läsarna
anser att Vårdfokus
har hög trovärdighet.
* ORVESTO Konsument, 2020:2
** Mätt under 28/10 2020-28/10 2021
*** Kantar Sifo, Läsarundersökning 2018

PRISLISTA annonser print 2022
Annonsera i vår papperstidning
Vårdfokus är Vårdförbundets medlemstidning och Sveriges ledande tidning
för legitimerade sjuksköterskor,
röntgensjuksköterskor, biomedicinska
analytiker och barnmorskor. Vi har
fördjupande reportage, granskningar
och nyheter inom vården.

Tidningen har en TS-kontrollerad
upplaga på 112 800 ex men den
läses av fler så.
Med en annons i Vårdfokus
når ni 127 000 personer.*
* ORVESTO Konsument, 2020:2

Produktannonser

UPPSLAG 65 900 kr
406 x 267 mm
(utfallande 416x277 mm)
Satsyta: 374 x 232 mm

HELSIDA 44 900 kr
203 x 267 mm, utfallande
(+5 mm utfall med skärmärken)
Satsyta: 169 x 232 mm

HALVSIDA 28 900 kr
Liggande 176 x 114 mm
Stående 86 x 232 mm

2:A eller 3:E OMSLAG 47 000 kr 203 x 267 mm
4:E OMSLAG 47 000 kr 203 x 230 mm (utfallande 213x240 mm)

KVARTSSIDA
18 900 kr
Liggande
176 x 55 mm
Stående
86 x 114 mm

ÅTTONDEL
11 900 kr
Liggande
86 x 55 mm
Stående
41 x 114 mm

Platsannonser & kursannonser

HELSIDA 29 900 kr
176 x 232 mm

HALVSIDA 19 900 kr
Liggande 176 x 114 mm
Stående 86 x 232 mm

KVARTSSIDA 12 900 kr
Liggande 176 x 55 mm
Stående 86 x 114 mm

ÅTTONDEL
7 400 kr
Liggande
86 x 55 mm
Stående
41 x 114 mm

Annonser i
papperstidningen
är momsfria.

Utgivningar 2022
Nummer:

Sista bokninsdag

Materialdag

Utgivning

Nr 1

9 december - 2021

20 december - 2021

18 januari

Nr 2

31 januari

4 februari

22 februari

Nr 3

7 mars

11 mars

29 mars

Nr 4

7 april

14 april

3 maj

Nr 5

6 maj

12 maj

31 maj

Nr 6

1 augusti

5 augusti

23 augusti

Nr 7

5 september

9 september

27 september

Nr 8

3 oktober

7 oktober

25 oktober

Nr 9

31 oktober

4 november

22 november

Nr 10

28 november

2 december

20 december

ANNONSMATERIAL
Tryckanpassad pdf enligt de format som beskrivits.
Döp pdf:en till: annonsörens namn_annonsformat_
del av rubrik_Vårdfokus nr XX
Mejlas annonsen får den vara max 8 mb.
Vårdfokus har formatet 203 x 267 mm.
ANNONSBILAGOR & ANNONSPRODUKTION
Kontakta Gustaf Södergren för mer information.
ANNONSAVBOKNING
Avbokning måste ske senast tre veckor före
materialdagen. Avbokningar gjorda senare debiteras
med 50 procent. Vårdfokus förbehåller sig rätten
att tacka nej till införanden.
KONTAKT
Frågor, övriga prisuppgifter och leverans av material:
Gustaf Södergren, 08-21 58 50
gustaf.sodergren@annonssaljarna.se

PRISLISTA annonser webb 2022
Annonsera på vår webb
Precis som i papperstidningen satsar vardfokus.se
på kvalitetsjournalistik. Vi har i genomsnitt 84 000
unika sidvisningar varje vecka.

Banners
Ett effektivt sätt att synas och
generera klick till er egen webbplats
är att annonsera med en banner
på vardfokus.se.
Ni kan välja mellan en toppbanner
och en högerbanner.
Placering och storlek
Toppbanner/panorama, 980 x 240 px
▶ 12 900 kr/vecka
Brödtext/inne i artikel, 980 x 240 px
▶ 10 900 kr/vecka
Flödet/mellan artiklar, 980 x 240 px,
▶ 6 900 kr/vecka
(Mobilformat, 320 x 320 px)

25 % moms
tillkommer på
webbannonser

Vårdfokusjobb
Har du en jobbannons som passar
mot vården? Tveka inte på att
annonsera den hos oss!
▶ Pris webb: 6 900 kr
▶ Pris webb, Nyhetsbrev samt
Vårdfokus.se: 9 400 kr
Skicka annonslänk, logotyp och
faktureringsuppgifter så ser vi
till så den kommer upp inom
48 timmar och ligger ute till
sista ansökningsdag (cirka 30 dagar).

Arbetsgivarpresentation
På Vårdfokusjobb.se går det även
att ha en arbetsgivarpresentation
där ni med hjälp av bilder och
filmer kan presentera ert företag.
▶ Pris: 10 000 kr/år.

För mer information och bokning
Gustaf Södergren, 08-21 58 50. gustaf.sodergren@annonssaljarna.se

