Medieinformation 2021
Diabetes

Kom i kontakt med nogle af Danmarks mest engagerede læsere!
Diabetes er Diabetesforeningens medlemsblad, som tager
udgangspunkt i mennesker, der har diabetes. Gennem interviews og reportager med voksne, unge og børn skildres livet
med en kronisk sygdom. Diabetes har som mål at sikre sine
læsere indsigt i den nyeste forskning i diabetes, give hjælp til
egenomsorg samt at inspirere til sund livsstil med fokus på
sund mad og motion. Medlemsbladet afspejler de livsvilkår, som
mennesker med diabetes lever under og retter sig både mod
diabetikere, deres pårørende, behandlere og alle andre, der er
interesseret i sundhedsstof med relation til diabetesområdet.
Det betyder, at læserne er dybt engagerede
94 % af medlemmerne læser bladet
72 % af læserne får viden om diabetes og behandling
60 % får viden og tips til, hvad de selv kan gøre
51 % lærer noget af andres erfaring
43 % får inspiration, når de læser bladet
Kilde: Analyse af Diabetesforeningens medlemstilfredshed maj 2017

Således er læserne interesseret i at blive præsenteret for nye
muligheder inden for en lang række varegrupper.
Diabetesforeningen arbejder for at knække diabeteskurven,
forbedre livsvilkårene for mennesker med diabetes, støtte forskning & rådgivning og sætte diabetes på den politiske dagsorden. Vi er en interesseorganisation, der siden 1940 har støttet
forskningen i diabetes og hjulpet danske diabetikere til et godt
liv med diabetes. Diabetesforeningen er en af Danmarks største
patientorganisationer og har i dag ca. 90.000 medlemmer.
OPLAG: Diabetes medlemsblad
Region Hovedstaden.................................23.611
Region Sjælland...........................................14.274
Region Syddanmark.................................20.509
Region Midtjylland......................................19.805
Region Nordjylland..................................... 10.316
Oplag i alt: 88.515, 4 udgivelser i 2021.

Diabetes Behandler
Behandlerbladet – har til formål at holde alle
behandlere, der har med diabetikere at gøre, opdateret på den nyeste behandling og forskning.
Udsendes til praktiserende læger, diabetesambulatorierne, medicinske-, nyre-, øjen-, hjerteog ortopædkirurgiske afdelinger, samt til læger,
sygeplejersker, fodterapeuter, sundhedscentre
og apoteker.

Kom i direkte kontakt med fagfolkene

OPLAG: Behandlerbladet
Læger/Sygeplejersker.......................4.184
Apoteker..................................................... 441
Hospitaler................................................1.184
Fodterapeuter.......................................... 341
Øvrige behandlere mv........................1.150
Oplag i alt: 7.300, 2 udgivelser i 2021.

Formater og fakta
Format:
210 x 275 mm
Udgiver:
Diabetesforeningen, Stationsparken 24, st.tv., 2600 Glostrup
Tlf. 66 12 90 06, www.diabetes.dk

Opslag: 2/1 side
Bredde: 420 mm x Højde 275 mm
(+ 5 mm beskæring)

Redaktør:
Lisbeth Maindal, lma@diabetes.dk
Annoncesalg:
Søren Biune, sb@diabetes.dk, tlf. 41 91 88 45 eller Kim Thines, kim@diabetes.dk,
tlf. 41 91 88 29. Annonceindholdet skal overholde Diabetesforeningens etiske
retningslinjer og markedsføringsloven.
Indstik:
Det er muligt at sende indstik i et format op til 210 x 275 mm f.eks. brochurer, kataloger
og produktlanceringer osv. ud via medlemsbladet Diabetes. Prisen for indstik til samtlige
medlemmer er 48.000 kr. ekskl. moms for indstik med en vægt på op til 10 gram. Der er
mulighed for at segmentere indstik til 7.300 behandlere – pris for pakning og udsendelse
er 16.850 kr. ekskl. moms for indstik med en vægt på maks. 10 gram.
Indstik til ca. 17.000 type 1-diabetikere – pris for pakning og udsendelse er 34.680 kr.
ekskl. moms for indstik på maks. 10 gram.

Diabetes medlemsblad: 46.560 kr.
Behandlerbladet: 32.840 kr.

Helside 1/1
Bredde 210 x Højde 275 mm
(+ 5 mm beskæring)
Diabetes medlemsblad: 30.230 kr.
Behandlerbladet: 24.325 kr.

Nyhed!
Svarkupon som indklæb på 1/1 sides annonce. Som noget nyt tilbyder vi, at du som
annoncør kan øge din respons ved at levere et indklæb i ca. 90.000 eksemplarer. Prisen
andrager 400 kr. ekskl. moms pr. 1.000 stk.
Udgivelsesplan og deadline for medlemsbladet Diabetes:
Nr. Bestilling
Levering af færdig annonce Levering af indstik Udkommer
1
2
3
4

22.01.2021
23.04.2021
28.06.2021
01.10.2021

08.02.2021
10.05.2021
23.08.2021
18.10.2021

26.02.2021
28.05.2021
10.09.2021
04.11.2021

09.-12.03.2021
08.-11.06.2021
21.-24.09.2021
12.-18.11.2021

Halvside 1/2
Bredformat: 185 x 113 mm
Højformat: 87 x 237 mm
Diabetes medlemsblad 16.830 kr.
Behandlerblad 16.015 kr.

Udgivelsesplan og deadline for Behandlerbladet:
Nr. Bestilling
Levering af færdig annonce Udkommer
1
2

26.03.2021 14.04.2021
01.11.2021 15.11.2021

08.-11.06.2021
16.-21.12.2021

Rabat og øvrige priser:
2 indrykninger: 10 %, 4 indrykninger: 15 %, storkunderabat: 5 %. Storkunderabat fordrer minimum 90.000 kr. i årlig omsætning.
Placeringstillæg:
Diabetes: Side 2, 7, 75 indersiden af omslaget samt bagsiden + 10 % i tillæg. Al
rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.
Behandlerbladet: Side 2, 3 og bagsiden + 10 % i tillæg.
Annoncemateriale:
Alt materiale skal leveres færdigt som trykklare højtopløselige PDF-filer (min. 300 dpi),
CMYK-separeret. Materialet bedes sendt pr. e-mail til:
Dorte Lund Toftlund: dll@diabetes.dk. Tlf. 63 12 90 41.
Vi hjælper gerne med opsætningen af din annonce – kontakt os og hør nærmere.

Kvartside 1/4 (Guideannonce)
Bredformat: 185 x 49,5 mm
Højformat: 87 x 113 mm
Diabetes medlemsblad 12.645 kr.

Kvartside 1/3
Højformat: 58 x 237 mm
Diabetes medlemsblad 12.750 kr.
Behandlerbladet 11.220 kr.

Alle priser er ekskl. moms og inkl. farver.

For trykfejl, forkerte størrelser etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes reduktion efter Diabetesforeningens skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens indrykningspris.
Reklamationer skal være Diabetesforeningen i hænde senest 5 dage efter bladets udgivelse. Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at Diabetesforeningen modtager reklamation, ydes eventuel
dekort kun for første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Diabetesforeningen eller magasinet for eventuelle følger af fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer.
Skriftlig annullering af ordrebekræftet annonce skal være Diabetesforeningen i hænde senest 5 dage før deadline.

