ANNONCÉR I LIV TAG
LIVTAG

– magasinet for ulykkesramte
LIVTAG
magasinet
for ulykkesramte

Nye medlemstilbud

Optimér din søvn

I efteråret kan du deltage i netværks
grupper, træning og foredrag
s. 42
– alt sammen online.

Smerter påvirker søvnen,
men du kan godt gøre noget
s. 28
for at få en bedre søvn.

LIVTAG

– magasinet for polioramte
LIVTAG
magasinet
for polioramte

Fællesnævnerne står i kø
Læs artiklen om Daya og Peter, der
begge er adopteret fra Indien og
har fået postpolio i en ung alder

Christine David
har fatigue:
Det føles som
at blive ramt
af en hammer,
der slår al
livskraft ud
af mig
s. 6

Sund kost hjælper på krop
og søvn

s. 6

Jørn Jensen har ændret sin kost
og tabt sig 15 kg. Det har
resulteret i øget livskvalitet.

s. 18

#3—2019

#3—2020

Vær på
forkant med
dit blodsukker

TEMA:

Når
smerterne
sætter sig
på hjernen

Få inspiration til,
hvordan du kan få
sunde madvaner
og mere energi.
s. 10

s. 16

International
poliokonference i 2020
s. 28

LIVTAG er Danmarks eneste magasin
for ulykkesramte.

LIVTAG er Danmarks eneste magasin
for polioramte.

Flere end 100.000 danskere har alvorlige følger
efter en ulykke. Følger som kan være uoverskuelige at leve med for både den ulykkesramte
og de pårørende.
LIVTAG sætter fokus på de problemstillinger, som
man møder efter en ulykke, og magasinet holder
medlemmer opdateret med nyeste viden om
bl.a. behandling, genoptræning og hjælpemidler.

Magasinet informerer om de hjælpemidler og
ydelser, der kan lette de polioramtes hverdag og
skabe et bedre liv.
Som annoncør kan du markedsføre netop dit
produkt eller din ydelse, som kan lette hverdagen
for den polioramte og dennes pårørende, og
give dem et bedre liv med følgerne efter polio.

Som annoncør kan du markedsføre netop dit
produkt eller din ydelse, som kan lette hverdagen
for den ulykkesramte og dennes pårørende, og
give dem et bedre liv med en ulykkesskade.

LIVTAG – ulykkesramt
Trykoplag

LIVTAG - polioramt
2000 eksemplarer

Udgivelser

4 gange årligt

4 gange årligt

Målgruppe

Ulykkesramte og pårørende

Polioramte og pårørende

Læsere

Medlemmer samt professionelle i sundhedssektoren og kommuner

Udgivelsesplan for begge magasiner, 2022

Nr.

Deadline

1
2

Udgivelsesdato
9.3

19.4

8.6

3

21.9

4

14.12

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
Fjeldhammervej 8 | 2610 Rødovre | ulykkespatient.dk

Kontakt
For spørgsmål eller ønske om annoncering
kontakt venligst Anita Bjerring Rasmussen:
Tlf.: 5117 1424
ar@mediapunktet.dk

BLIV PARTNER
MED ULYKKESPATIENTFORENINGEN & POLIOFORENINGEN

Vil I som virksomhed støtte vores arbejde for at forbedre livsvilkårene for de mere
end 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter ulykke eller sygdom?
— Rådgivning
— Målrettet træning
— Netværk med ligesindede
Som partner
— Gør din virksomhed en forskel
— Får din virksomhed eksponering,
der kan bruges kommercielt
— Fuld fradragsret

GULD
PARTNER

18.000 kr. pr. år, ekskl. moms
— Logo, tekst og link på ulykkespatient.dk og polio.dk
— Logo i hvert nummer af Livtag
—

UlykkesPatientForeningens og PolioForeningens
logo måbruges i virksomhedens markedsføring

—

SØLV
PARTNER

Mulighed for at bruge GULD partner-ikon
i egne annoncer

—

Rabat på 50 % på annoncer i Livtag

10.000 kr. pr. år, ekskl. moms
— Logo, tekst og link på ulykkespatient.dk
og polio.dk
— Logo i hvert nummer af Livtag

Sådan bliver du partner
Anita Bjerring Rasmussen
Tlf.: 5117 1424
ar@mediapunktet.dk

Det kæmper vi for
Vi arbejder for at sikre de bedst mulige livsvilkår for mennesker, som lever med konsekvenserne af en alvorlig
ulykke eller sygdom.
Tak fordi I som virksomhed støtter op om dette og er med til at gøre en kæmpe forskel.
UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
Fjeldhammervej 8 | 2610 Rødovre | ulykkespatient.dk

