Annoncér i LIVTAG
LIVTAG

– magasinet for ulykkesramte
LIVTAG
magasinet
for ulykkesramte

Ny klummeserie
med journalist Paula Larrain:
Kære kommuner:
Vi er individer,
ikke en flok

s. 15

– magasinet for polioramte
LIVTAG

Har du brug for hjælp til at
komme tilbage på arbejdsmarkedet?
UlykkesPatientForeningen
starter et nyt pilotprojekt

LIVTAG

magasinet
for polioramte

s. 40

Min barndom med polio
John Rotbøl fik polio som helt
lille og voksede op i Ecuador
– langt fra det danske
hospitalsvæsen

Dansker til tops i europæisk
polio-samarbejde

s.6

Næstformand i PolioForeningen
Gurli Bechmann Nielsen er
blevet valgt som præsident for
s. 28
Den Europæiske Polio Union

#3—2017

#3—2017

FOKUS

Det som ingen ser
- at leve med en
usynlig lidelse

Stem og få indflydelse:

Der er snart
kommunalvalg, og
din stemme har stor
betydning

Annegrete fortæller
om livet med whiplash

s. 12

s. 6

INGELISE ROHDE:

Tilgængeligheden
i Danmark trænger
til et løft

Hvordan
står det til med
tilgængeligheden

s. 16

s. 20

LIVTAG er Danmarks eneste magasin for
ulykkesramte.

LIVTAG er Danmarks eneste magasin for
polioramte.

At skulle leve med følgerne af en ulykke kan gøre
livet uoverskueligt 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.
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.

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.

LIVTAG – ulykkesramt

LIVTAG - polioramt

Trykoplag

4500 eksemplarer

2500 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, 2019
Nr.

Deadline

Udgivelsesdato

1

4.2

18.3

2

29.4

17.6

3

5.8

16.9

4

21.10

2.12

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

Kontakt
For spørgsmål eller ønske om annoncering
kontakt venligst Jette Sterndorff-Jessen:
Tlf.: 7610 1147
jsj@rosendahls.dk

Priser & formater
Alle priser er inkl. fire farver og ekskl. moms
Priser
UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen arbejder tæt
sammen. Du har mulighed for at annoncere i magasinerne
hver for sig eller i begge magasiner.
Livtag
ulykkesramte

Livtag
polioramte

Bagside

13.000 kr.

8.450 kr.

Opslag

17.500 kr.

11.300 kr.

1/1 side

9.900 kr.

6.400 kr.

1/2 side

5.800 kr.

3.700 kr.

1/4 side

3.300 kr.

2.150 kr.

1/8 side

2.500 kr.

1.650 kr.

+10 %

+10 %

Særplacering

Indstik
Indhent venligst tilbud ved at sende forespørgsel til
jsj@rosendahls.dk - Alle indstik skal have flg. information
på forsiden ”Annoncetillæg”.
Rabat
2 indrykninger
3 indrykninger
4 indrykninger
8 indrykninger

1/1 side
B: 176 x H: 243 mm
Til kant
B: 210 x H: 280 mm
+ 5 mm til beskæring

1/2 side
B: 185 x H: 121,5 mm
B: 90 x H: 248 mm

1/4 side
B: 90 x H: 121,5 mm
B: 185 x H: 58,25 mm

1/8 side
B: 90 x H: 58,25 mm

5 % rabat
10 % rabat
15 % rabat
20 % rabat

Al rabat forudsætter samlet bestilling og at annoncerne
indrykkes inden for 12 måneder.
Levering af annoncer
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og
leveres færdige som trykklare højtopløslige PDF-filer (min.
300 dpi), CMYK-separeret. For materiale, der ikke overholder kravene, vil efterbehandling blive faktureret særskilt
efter gældende timesats.Vi hjælper gerne med opsætningen af din annonce – kontakt os og hør nærmere.
Betingelser
For trykfejl, forkerte størrelser etc. som annoncøren eller
bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes reduktion efter
Rosendahls Mediaservices skøn, der højst kan beløbe sig
til annoncens indrykningspris. Reklamationer skal være
Rosendahls Mediaservice i hænde senest 5 dage efter
bladets udgivelse. Indrykkes en annonce flere gange med
samme fejl, uden at Rosendahls Mediaservice modtager
reklamation, ydes eventuel dekort kun for første indrykning.
Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for
Rosendahls Mediaservice eller magasinet for eventuelle
følger af fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af
de bestilte annoncer.
Skriftlig annullering af ordrebekræftet annonce skal være
Rosendahls Mediaservice i hænde senest 5 dage før deadline.

Opslag til kant
B: 430 x H: 280 mm
+ 5 mm til beskæring

Bagside
B: 147 x H: 235,5 mm
+ 5 mm til beskæring

BLIV PARTNER
med UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen

Vælger du at blive partner, kan vi hjælpe mennesker med bevægelseshandicap gennem blandt andet:
—— Rådgivning
—— Målrettet træning
—— Netværk med ligesindede
Som partner
—— Gør din virksomhed en forskel
—— Får din virksomhed eksponering,
der kan bruges kommercielt
—— Fuld fradragsret

TOPPARTNER

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 må bruges i virksomhedens markedsføring
— Mulighed for at bruge Toppartner-ikon i egne
annoncer
— Ekstra rabatter på annoncer i Livtag

ERHVERVSPARTNER
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
Kontakt Jette Sterndorff-Jessen
Tlf.: 7610 1147
jsj@rosendahls.dk

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

