
MEDIEINFORMATION 2022

VORES 4 MAGASINERScleroseforeningens magasiner sendes til foreningens ca. 
43.000 medlemmer og bidragsydere, hvor ca. 11.000 selv har 
sclerose. Derudover sendes magasinerne til professionelle i 
sundhedssektoren, landets scleroseklinikker, virksomheder, 
støttemedlemmer samt pårørende. 

Medlemsbladene informerer om Scleroseforeningens 
arbejde indenfor forskning, behandling og socialpolitik. De 4 
medlemsbladene er segmenteret, og det redaktionelle indhold 
er tilpasset læsernes interesser indenfor forskning, behandling, 
socialpolitik, sund livsstil, motion, kognition, information 
Scleroseforeningens events, selvhjælp og meget mere. 

De afspejler de livsvilkår, som mennesker med sclerose lever 
under, hvordan det er at leve med sclerose og hvordan vi 
ønsker at forbedre deres livsvilkår. 

Magasinerne udgives 4 gange årligt. 
Læserne læser bladene fordi: 
de ønsker information om alternativ behandling og forskning.
de ønsker information om hjælpemidler.
de ønsker information om kost og træning. 
de ønsker information om personlig håndtering af sclerose. 

Oplag 2.768 
Medlemmer med sclerose, 
der har haft sygdommen 
i længere tid. Læserne 
interesseområder ligger bl.a. 
indenfor naturkost, forsk-
ning, og hjælpemidler. 

MIT LIV MED SCLEROSE

Oplag 8.201 
Medlemmer med sclerose, 
der har haft sygdommen i 
kortere tid. Interesserer sig 
bl.a. for alt det de stadig 
kan, arbejdsliv, forskning, 
hjælpemidler, events, suc-
ceshistorier fra andre med 
sclerose. 

LEV MED SCLEROSE 

Oplag 8.973
Medlemmer der er pårø-
rende til en med sclerose. 
Læserne har bl.a. interesse i 
livet med sclerose, forsk-
ning, livskvalitet, naturkost, 
events og hjælpemidler. 

TÆT PÅ SCLEROSE 

Oplag 22.632 
Medlemmer der støtter 
Scleroseforeningen. De 
interesserer sig bl.a. for syg-
domsforklarende indhold, 
mærkesager, succeser, forsk-
ning, events og for det gode 
bidrag.  

SAMMEN MOD SCLEROSE 
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UDGIVELSESPLAN OG DEADLINE FOR ALLE 4 MAGASINER

Nr.      

1

2

3

4

04.01.2022

24.03.2022

25.05.2022

04.10.2022

Bestilling

16.02.2022

11.05.2022

17.08.2022

16.11.2022

Udkommer

06.01.2022

28.03.2022

31.05.2022

06.10.2022

Levering af færdig annonce

Opslag: 2/1 side 
Bredde: 420mm
Højde: 297 mm
(+5 mm beskæring)
Alle 4 magasiner
Pris: kr. 34.900,-

Helside: 1/1 
Bredde: 210mm 
Højde: 297 mm
(+5 mm beskæring)
Alle 4 magasiner
Pris: kr. 18.900,-

Halvside: 1/2
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(+5 mm beskæring)
Alle 4 magasiner
Pris: kr. 9.900,-
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Alle 4 magasiner

Pris: kr. 5.900,-

Sponsorstøtte: 1/8
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Alle 4 magasiner

Pris: kr. 2.900,-

FORMATER, DEADLINES OG PRISER 


