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informasjonDagens Medisin

Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet, 
og ble etablert i 1998.

Vårt redaksjonelle hovedfokus er å levere vesentlig, kvalitativ og kritisk  
journalistikk innenfor bl.a. medisinske nyheter, ledelse, økonomi, forskning 
og helse – og fagpolitikk. I tillegg har vi mye debatt og kronikker.

Avisen har et opplag på 17.000 ex. og distribueres til yrkesaktive leger i hele 
landet. Avisen har 16 utgivelser i året. Noen utgaver har egne temaseksjoner 
innenfor enkelte felt som ASCO, kreft, diabetes etc. Dette følger ofte opp mot 
når vi har egne DM Arena møter rundt temaene, eller dekker en internasjonal 
kongress.

Nettsiden www.dagensmedisin.no har daglig oppdaterte nyheter med samme 
profil som i avisen, men ikke alle artikler i avisen legges ut på nett. Det vil også 
være egne artikler kun publisert på nettsiden, for å følge nyhetsbildet når vi 
ikke har avis utgivelser. I tillegg vil det også være DMTV sendinger som vi publi-
serer på nettsidene, samt når vi har LIVE sendinger fra noen av våre DM Arena 
Digital kongresser vil disse ligge på nett.  

Nyhetsbrev kan abonneres på gratis og dette sendes ut 5 ganger i uken.

DM Arena er våre fagmøter som både er fysiske, men også digitale nå etter 
covid-19 i 2020.  Her kan man gjerne være sponsor – det finnes egen plan og 
konseptbeskrivelse for dette. 
Se mer informasjon under  www.dagensmedisin.no/dm-arena 

Dagens Medisin Pharma ble etablert august 2016 og er for ledere og ansatte 
i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi 
gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre 
ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet 
og frokost - nettverksmøter. 
Se mer informasjon under http://www.dagensmedisin.no/dagens-medi-
sin-pharma/ 

Målgruppe
▶ Leger
▶ Farmasøyter
▶ Legemiddelindustrien
▶ Administrative stillinger i helsevesenet

Øvrig informasjon
▶ Avisen distribueres gratis til yrkesaktive leger i hele landet samt via abonne-
ment til legemiddelindustrien, offentlige og private helseinstitusjoner, departe-
ment, sykepleiere, farmasøyter og legestudenter. Det er begrenset hvem som
kan abonnere på avisen, siden vi har annonser for reseptbelagt medisin, så det
må være en tilknytning til helsevesenet for å kunne få tilgang/abonnement.

Dagens Medisin eies 100 % av Bonnier Business Press AB.
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formater og priser 2022Produktannonsering AVIS

TYPE STØRRELSE i mm (se eget modulkart) PRIS (eks. mva)

2/1 tabloid oppslag 365h x 524b kr 75.000,-

1/1 side M55 365h x 246b kr 45.000,-

½side M35B 181h x 246b kr 35.000,-

Magasinformat tilnærmet A4, M44 291h x 196b kr 39.000,-

1/1 side M55 + FK M53 FK M53= 365h x 146b, uplassert kr 72.000,-

1/1 side M55 + FK M52 FK M52= 365h x 96b, uplassert kr 63.000,-

M44 + FK M52 kr 57.000,-

Tittelannonse forsiden 35h x 75b kr 20.000,-

Forside annonse M15 71h x 246b kr 40.000,-

Side 2 mot leder M55 kr 54.000,-

Side 2 mot leder m/M52 FK tekst side 3 FK M52= 365h x 96b kr 67.000,-

Siste side 360h x 246b kr 56.000,-

Pris pr. modul gjelder ikke faste format kr 2.500,-

Bilag/innstikk etter avtale, priser fra (under 20 gram) kr 82.000,-

TEKNISK INFORMASJON

Filformat trykk PDF
Farger CMYK
Oppløsning Minst 200 dpi
Internett JPG, GIF eller Flash
Satsflate 365h x 246b (M55)
Oppslag (2 helsider) 365h x 524b 
Papirkvalitet 45g NORNEWS
Fargeprofil          se support nedlastning 

– hjelpefiler under: 
http://www.nada.no/support/nedlasting/hjelpefiler.php

KONTAKTINFORMASJON

Seniorkonsulent, Hilde Leitring 986 17 161 
hilde.leitring@dagensmedisin.no
Annonser sendes din kontaktperson eller:  
annonser@dagensmedisin.no

ANDRE BETINGELSER

Rabatter  Oppnås suksessivt etter volum, etter inngått 
rammeavtale for året. Ved avvik fra inngått skriftlig avtale 
forbeholder utgiver seg retten til å kreve refusjon av gitt 
rabatt.

Reklamasjoner  Feil i annonser må fremsettes innen 3 
virkedager etter utgivelse. Ved innlevering av materiell 
etter materiellfrist bortfaller reklamasjonsretten.

Avbestillinger  Må gis skriftlig (mail). For spesialplas-
seringer gjelder 6 uker før utgivelse, for andre annonser 
gjelder 3 uker før bestillingsfrist.

Fakturering  Husk å oppgi PO-nummer eller andre øn-
skede referanser.

FASTE FORMATER/SPESIALPLASSERINGER
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modulkartProduktannonsering AVIS

71x46

11
1 modul

144x46

21
2 moduler

107x46

21 B

1,5 modul

144x96

22
4 moduler

107x96

22 B

3 moduler

144x146

23
6 moduler

107x146

23 B

4,5 moduler

144x196

24
8 moduler

107x196

24 B

6 moduler

144x246

25
10 moduler

107x246

25 B

7,5 moduler

218x46

31
3 moduler

181x46

31 B
2250,-

2,5 modul

218x96

32
6 moduler

181x96

32 B

5 moduler

218x146

33
9 moduler

181x146

33 B

7,5 moduler

218x196

34
12 moduler

181x196

34 B

10 moduler

218x246

35
15 moduler

181x246

35 B

12,5 moduler

71x96

12
2 moduler

71x146

13
3 moduler

71x196

14
4moduler

71x246

15
5 moduler

34x46

11B
0,5 modul

34x96

12B
1 modul

34x146

13B
1,5 moduler

34x196

14B
2 moduler

34x246

15B
2,5 moduler

291x46

41
4 modul

291x96

42
8 moduler

291x146

43
12 moduler

291x196

44
16 moduler

291x246

45
20 moduler

365x46

51
5 modul

365x96

52
10 moduler

365x146

53
15 moduler

365x196

54
20 moduler

365x246

55
25 moduler

MODULKART

I hver rute er angitt:  µ Modulstørrelse (høyde x bredde) µ Formatnummer µ Antall moduler
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print og nettStillingsannonser

SPALTER AVIS

Priseksempler stillingsside

1 sp 2 sp 3 sp 4 sp 5 sp 6 sp

2 sp x 
50 mm 
115 mm 

2.400,-
5.520,-

3 sp x
60 mm
115 mm
181 mm

4.320,-
8.280-

13.032,-

4 sp x
170 mm 16.320,-

M15 = 71x248 mm  kr 12.563,-

M15 = 107x248 mm  kr 18.847,-

PRINT

Priser (eks. mva) 
kr 24- / sp.mm. x antall spalter
Spesialside (står på redaksjonell side)
Velg mellom to format:
M25B (107mm høy x 246mm bred) kr 18.847, - M15 
(71mm høy x 246mm bred) kr 12.563 - 

Produksjon av annonse - kr. 650,- (inkl. én korrektur)

Teknisk informasjon
▶ Filformat trykk PDF
▶ Farger CMYK
▶ Oppløsning Minst 200 dpi
▶ Maks 6 spalter x 370mm (høyde)

Bestillingsfrist
Fredag før utgivelse, forutsatt materiell leveres/sendes før kl. 14.00.

NETT

Priser (eks. mva)
www.dagensmedisin.no/jobb   
pr. stilling kr 3.738,-  
Aktiv helt frem til søknadsfrist 

Teknisk informasjon
Tekst sendes i Word eller via webcruiter  

BESTILLINGER

Kontaktinformasjon
Seniorkonsulent stilling,  
Knut Larsen 994 84 605 

Annonser/materiell sendes:
knut.larsen@dagensmedisin.no
annonser@dagensmedisin.no

BETINGELSER

Rabatter 
Oppnås suksessivt etter volum/etter 
inngått rammeavtale for året. Ved 
avvik fra inngått skriftlig avtale for-
beholder utgiver seg retten til å kreve 
refusjon av gitt rabatt. 

Reklamasjoner 
Feil i annonser må fremsettes innen 3 
virkedager etter utgivelse. Ved innle-
vering av materiell etter materiellfrist 
bortfaller reklamasjonsretten. 

Fakturering 
Husk å oppgi PO-nummer eller andre 
ønskede referanser. 

Vi har en egen jobbseksjon i avisen som også dekker redaksjonelle saker, deriblant et eget jobb-panel som dekker 
sine områder. På nett er det enkelt å søke frem på spesifikke stillinger og alle ligger godt profilerte.

Spesialplassering (redaksjonell side)
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avisUtgivelsesplan 2022
NB! Materiellfrist for stillingsannonser er kl 14.00, fredag før utgivelsesuke

Utgave Dato Uke Materiellfrist TEMA

1. halvår 2022

1 27. januar 4 20. januar    Psykisk Helse

2 17. februar 7 10. februar    Sjeldne sykdommer

3 3. mars 9 24. februar    Folkehelse

4 17. mars 11 10. mars    Kjønn/Kvinnehelse

5 7. april 14 31. mars    Kreft

6 5. mai 18 28 april    Hjerne/Nevro

7 19. mai 20 12. mai    2 år m. pandemi/Helseøkonomi

8 16. juni 24 9. juni    ASCO

2. halvår 2022

9 25. august 34 18. august    Arendalsuka

10 8. september 36 1. september       Hjerte

11 22. september 38 15. september    ESMO

12 6. oktober 40 29. september       Revma/orto

13 20. oktober 42 13. oktober    Gastro

14 3. november 44 27. oktober    MS/Ectrims

15 17. november 46 10. november    Plastikk (Uro)

16 8. desember 49 1. desember    MAKT/ASH

Med forbehold om små endringer
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spesifikasjonerDIGITAL annonsering
www.dagensmedisin.no

TYPE annonse DESKTOP IPAD MOBIL pris
 Wallpaper       2x160x600 2x160x600 4 x 320x320 kr. 40.000,-

 Panorama       980x250 600x150 320x250 kr. 20.000,-

 XXL 580x500 600x150 320x250 kr. 16.000,-

 XL 580x400 600x300 320x320 kr. 15.000,-

 Stolpe 250x500 600x300 320x320 kr. 15.000,-

 Artikkelboard 580x400 600x100 320x250 kr. 16.000,-

Nyhetsbrev 500x120 kr. 14.000,-

Alle format er i pixler (bredde x høyde) og pris er per uke eks. mva.
NB! Annonsen må ha en svart kant rundt hvis bakgrunnen er lys.
Husk også å sende URL link sammen med materiell til annonser@dagensmedisin.no

Forutsetninger. Legemiddelindustrien har anledning til å markedsføre reseptbelagte legemidler på dagensmedisin.no – så 
fremt annonsen synliggjør at den er «for helsepersonell». Videre må leserne, når de klikker seg inn på annonsen, bli henvist til 
en nettside hos annonsøren der de må bekrefte at de jobber i helsevesenet før de kommer inn på produktannonsen (disclai-
mer). Se veiledning SLV på deres nettsider.

VISNINGER

Google Analytics: 106.922 unike bru-
kere i uken og 230.994 sidevisninger 
(pr. uke 38, 2020)

Alle format på desktop/iPad rullerer 
mellom 1-3 annonsører og er gjen-
nomgående på alle sider. 
Unntaket er artikkelboard som kun 
vises på artikler.
Nyhetsbrev er annonser på den 
aktuelle uken det er booket for (5 
ganger i uken, sendes til ca. 9450 
personer). 
Mobil visning rullerer mellom 1-6 
annonsører.

FILFORMAT

Wallpaper, Panorama, XXL, XL,  
Stolpe, Artikkelboard
Annonsene må være lagret som GIF 
eller JPG. NB! Maks samlet størrelse 
100KB

Nyhetsbrev
Annonsen må være laget som JPG 
eller GIF. Dersom man benytter ani-
mert GIF bør hovedbudskapet være 
på den første siden av animasjonen 
da mange e-postlesere ikke viser hele 
animasjonen i denne type filer.
NB! maks størrelse 40KB. 

MATERIELLFRISTER

Det er viktig at materiell blir sendt 
oss én uke før visning, dvs. mandag 
uken før kampanje skal på! Materiell 
sendes på mail sammen med url link 
og merkes navn på annonsør/produkt 
+ uke (r) kampanjen skal på.

Bestilling / Tilbud
Ta kontakt med: Seniorkonsulent 
Hilde Leitring, mobil: 986 17 161   
hilde.leitring@dagensmedisin.no 

Avbestilling
Må gis skriftlig (mail) 3 uker før  
annonsen skal publiseres på nett.
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plasseringerDIGITAL annonsering
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XL plakat

Stolpe
Artikkelboard

Swipe cube

µµ

MOBIL DESKTOP

IPAD

Panorama + XXLPanorama + XXL

XL plakat + stolpe
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Annonsering DMTV informasjon

DMTV KONGRESS

Dagens Medisin tilbyr annonsering på DMTV Kongress, 
som er våre TV-sendinger fra kongresser i USA og Europa. 

Når det er pandemi, vil vi dekke de digitale kongressene 
fra Oslo. Våre journalister vil formidle de viktigste medi-
sinske nyhetene, ved hjelp av ledende norske fagfolk som 
følger kongressen. 

Legene, som inngår i det vi kaller ekspertpanel, forteller 
om de siste studiene som er lagt frem på kongressen – og 
hvilken betydning disse kan få for behandling og retning-
slinjer til norske pasienter. 

DMs ekspertpanel oppsummerer, forklarer og setter de 
medisinske nyhetene inn i en norsk kontekst. Skjermbilde

Profileringsflate = 

70%
av skjermbilde

H
øy

de
 7

56
 p

x

Bredde 1344 px

VISNING

Annonsering på DMTV kongress gir annonsen 5 sek profi-
lering i forkant av sending med voice-over (eks. annonsører 
på denne sendingen er «firmanavn»), samt 5 sek profilering 
etter sending, uten voice-over. Format på annonsen er 
1344x756 pixler (som er 70% av skjermbildet) Det vil være 
maks 4 annonsører per DMTV kongress sending.

Profileringsflate
Størrelse: 1344 bredde x 756 høyde pixler.

Materiell må sendes oss senest 1 uke før kongress, og det 
må lages i JPG.

PRIS

4 sendinger: Pris kr. 80.000,- eks. mva.
8 sendinger: Pris kr. 160.000,- eks. mva.

DMTV ASCO

DMTV ESMO

2020

2020




