MEDIEINFORMATION SÆRUDGAVE 2018

Helse
særudga
ve

Helse særudgave om
velfærdsteknologi
• H
 else Danmarks største sundhedsmagasin sætter nu i
en særudgave spotlight på velfærdsteknologi.
•	Hvordan ser sundhedsvæsenet ud i 2030, og hvordan
kommer velfærdsteknologien til at spille en afgørende
rolle i en mere og mere digital verden.
•	Hvor langt kan og vil vi gå? Vi ser på de etiske aspekter
af sundhedsteknologien.
• 	Vi tager et kig på det velfærdsteknologiske landkort
og ser, hvor langt kommunerne er nået.

Velfærdsteknologi kan, når vi bruger den
ordentligt, gøre tilværelsen lettere og
bedre for os alle. Som borger kan vi være
selvhjulpen i eget hjem længere end
ellers, vores arbejdsmiljø bliver mere
skånsomt, og vi udnytter vores fælles
ressourcer bedre, så der bliver flere af dem
til de medborgere, der har særlige behov.

•	Markedet for velfærdsteknologiske
løsninger bare stiger og stiger.
Vi ser på de nye trends.

Læsere:
Borgere, influenter samt beslutningstagere inden for kommuner og regioner.

Forlaget Mediegruppen

Udgivelsesplan 2018
Udgave

Særudgave

Tema

Deadline

På gaden

Velfærdsteknologi

11.10.2018

05.11.2018

Fakta:
68 siders magasin om velfærdsteknologi
Oplag: 50.000 stk.

Formater

1/1
1/1

Helside / m. ramme
31.800,B: 180 mm x H: 235 mm
B: 208 mm x H: 275 mm /
+ 3 mm ekstra til beskæring

1/4 side
10.500,B: 87 mm x H: 115 mm
B: 180 mm x H: 55 mm

– udgiver 3 spændende sundhedsmagasiner,
som i øjenhøjde skriver til danskerne om
sundhed og forebyggelse. Visionen er at
inspirere danskerne til at opnå et længere
og bedre liv. Budskabet bliver formidlet
gennem design, foto, illustrationer og ikke
mindst det skrevne ord. Vores mål er at lave
kommunikation, der bevæger – bevæger
holdninger, bevæger følelser, og som får
læserne til at bevæge sig for sundhedens skyld.

helse

I samarbejde med Sundhed.dk, Danske
Regioner og en lang række patientforeninger.

VIDEN OM SUNDHED

Udgave 09 / oktober 2017
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GENTERAPI KAN
REDDE SYNET

1/4

Stort interview med

Elsebeth Egholm

Det er nu, livet skal leves

Bagside

Bagside
32.900,B: 208 mm x H: 275 mm
+ 3 mm ekstra til beskæring

1/2

1/2 side
17.400,B: 87 mm x H: 235 mm
B: 180 mm x H: 115 mm

Skønhed:

STRESS ÆDER
AF DIT HÅR

FOKUS PÅ FØDEVAREALLERGI

Helse

Kan du ikke tåle
mælk eller gluten?

360.000 læsere
iflg. TSN Gallup
1. halvår 2017

Eller er du allergisk?
Begreberne flyder, og det kan
være skadeligt for dit helbred
Helse:

nyheder

motion

sundhed

mad

familieliv

konsultation

forebyggelse

en holdning til livet

+

– homøopati kan udrense

tema

En enkelt dårlig kritik kan vælte dig,
der ligger under for tyranniet.

Sunde
celler

Brystkræftscreening?

Base-kost
styrker
fertilitet

Guide mod
graviditetsgener

– Eksperter er
lodret uenige!

Strandguf:

TEMA

Motion
gør sindet
lysere

FOKUS:

Bliv optaget i vores leverandørregister for kr. 995,- for 12 måneder.

35.000 iflg.
TSN Gallup
2. halvår 2016

Krop og
psyke

NÅR MOR
GÅR TIL
BALLET

Online:

05
9

www.naturli.dk / facebook.com/naturli.dk

RETURUGE 34

Kr. 48,50

Nr. 05 2017 / Kræft, håb og metasundhed / Kronisk trætte celler
Skøn og lækker under graviditet / Traumer fra fortiden / Vacciner – fup og fakta

Effektiv træning:

Der er mulighed for at lave Advertorials fra 1 til 4 sider.
Ring og hør nærmere om muligheder og priser.

22.06.17 - 23.08.17

Alle priser er ekskl. moms (Rabatter i forhold til årsaftaler)
Ved annoncer til kant skal der lægges 3 mm ekstra til beskæring.

Advertorials:

Naturli

Pluk mad på
strandturen

771602 021007

2 x 1/1
Opslag

Nyt håb til
vaccineramte

Emilia van Hauen:

Sæt dig fri af
succestyranni!

UBD 10041

2 x 1/1
Opslag

Opslag
54.000,B: 416 mm x H: 275 mm
+ 3 mm ekstra til
beskæring

Astma og
træning

CIRKELTRÆNING:
Træn din kondition
– og få mere overskud

+

Krop+fysik

+

Niklas Landin
Man bliver bedre
til at sige stop

Overbelastningsskader
Sundt eller usundt
Børn og bevægelse
Vind julefrokost-bowlingen

10 år på toppen uden alvorlige skader.

NR.06 2017 / MAGASIN FRA FYSIOTERAPEUTERNE: MOTION + FYSIOTERAPI + SPORT + FRITID + ENERGI + VELVÆRE + JOB

63.000 læsere
iflg. TSN Gallup
2. halvår 2016

Indstik:
Helse tilbyder følgende former for indstik: Kartenklæb, indblæsning og indhæftning.
Ring nærmere for pristilbud.
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magasin

GRATIS
MAGASIN
fra Horsens

og dagtilbud
Også i skole

Kommune

En socialrådgiver
er til for at hjælpe

Distribution

Ører, der
ikke tilhører
mor eller far

Helses særudgave om Velfærdsteknologi sendes til alle landets kommuner, lægehuse,
sygehuse og til særlige interessenter.

Mistrivsel skal tages i opløbet

Headspace er et tilbud til
unge mellem 12 og 25 år
i Horsens Kommune

Aktiv
hverdag til
demensramte
I Café Fyrtøjet
aflives myter og
livskvaliteten øges

i Horsens

Bureauprovision

DitHelse

TEMA

SAMMEN
RYKKER VI
Kommune

ET KÆRLIGT SKUB FREMAD

Der ydes 5% bureauprovision for sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse.
Ydes kun til nominerede bureauer.

Med projektet ”Job job job” vil Horsens Kommune få job, uddannelse og livskvalitet
ud til de psykisk udfordrede. Men de skal selv gøre en indsats.

NYHEDER MOTION SUNDHED FAMILIELIV
MAD FOREBYGGELSE SUND BY

LÆS MERE OM SUNDHED I HORSENS:
TJEK WWW.HORSENS.DK
dithelse: Horsens / efterår 2017

1

Produceres i
samarbejde med
udvalgte kommuner
2 gange årligt

Annoncemateriale
Alt materiale skal leveres færdigt som trykklare højtopløselige PDF-filer,
CMYK separeret, gerne som PDF/X-filer.
Sendes elektronisk til: lars@mediegruppen.net

Annoncekonsulenter
Lars Burchardt
Tlf. 7670 6410 Mobil 2533 7114
lars@mediegruppen.net

Horsensvej 72A
DK-7100 Vejle

Telefon +45 7089 0022
Direkte +45 7670 6432

www.mediegruppen.net
lars@mediegruppen.net

Peter Larsen
Tlf. 7640 6101 Mobil 4087 6799
peter@mediegruppen.net

