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Må medtage annoncer for receptpligtig
• medicin.
Bladets læsere er den øverste ledelse indenfor det danske sundhedsvæsen. Læsergruppen omfatter bl.a. hospitalsdirektører,
overlæger og øvrige medarbejdere med
ledelsesansvar på højt niveau, herunder
ansvar for indkøb. Kort sagt udgør læserne
topledelsen indenfor det danske sundhedsvæsen.
Det danske hospitalsvæsen er i en rivende
udvikling, hvor der hele tiden arbejdes med
reducering af omkostninger samt forbedring
af behandlingskvaliteten. Derfor har den
redaktionelle linje fokusering på udviklingen indenfor sygehus- og sundhedsvæsenet
i både Danmark og Europa.
Med en annonce i tidsskriftet rammer du
derfor en attraktiv målgruppe af beslutnings-tagere og/eller rådgivere indenfor det
danske sundhedsvæsen, både på regionalt
og kommunalt niveau.
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Danmarks største mediehus
inden for sundhed

Dansk Mediaforsyning
Elkjærvej 19
8230 Åbyhøj
Tlf.: 7022 4088
tfds@dmfnet.dk
www.dmfnet.dk
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Deadline	 Udgivelse på nettet
24.01.14
10.02.14
21.02.14
10.03.14
21.03.14
07.04.14
25.04.14
12.05.14
22.08.14
08.09.14
26.09.14
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24.10.14
10.11.14
21.11.14
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Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke
er forenelige med Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenets
etiske regler, eller som strider mod bladets interesser. Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.
Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for
levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. DRRBs liste.

Gentagelsesrabat
4 indrykninger 10%

Annoncemateriale
Materialet sendes som en trykklar pdf fil til tfds@dmfnet.dk

Levering af materialer
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk
Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk
materiale. Se mere information på: www.dmfnet.dk

Annoncer for receptpligtig medicin
Tidsskrift For Dansk Sundhedsvæsen har ret til at medtage annoncer for receptpligtig medicin.

For materiale, der ikke overholder kravspecifikationerne, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Pligttekst
Udnyt din annonce optimalt, placer pligtteksten i særskilt annonce – der ydes 50% på pligttekstannoncer.
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