
Støt Scleroseforeningens  
arbejde, og nå ud til 
mere end 43.000 
mennesker med en 
relation til sclerose



Scleroseforeningens medlemsblad sendes til foreningens ca. 43.000 medlemmer og bidragsydere, 
hvor ca. 12.000 selv har sclerose. Derudover sendes det til professionelle i sundhedssektoren, 
landets scleroseklinikker, virksomheder, støttemedlemmer samt pårørende. 

Medlemsbladet informerer om Scleroseforeningens arbejde indenfor forskning, behandling 
og socialpolitik. Det redaktionelle indhold er tilpasset læsernes interesser indenfor forskning, 
behandling, socialpolitik, sund livsstil, motion, kognition, information om Scleroseforeningens 
events, selvhjælp og meget mere. 

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

Medlemsbladet 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. 

I årets udgivelser vil vi dykke ned i emner om:

FORSKNING - nationalt og internationalt 

MENTALT HELBRED - vejledning, selvhjælps værktøjer 

LIVSSTIL - kost, træning, mindfullness
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Alle priser er ex moms og pr. 
udgivelse

Opslag: 2/1 side 
Bredde: 420mm
Højde: 297 mm
(+5 mm beskæring)

Pris: kr. 34.900,-

Helside: 1/1 
Bredde: 210mm 
Højde: 297 mm
(+5 mm beskæring)

Pris: kr. 18.900,-

Halvside: 1/2
Bredformat: 210mm 
Højformat: 148 mm
(+5 mm beskæring)

Pris: kr. 9.900,-

Kvartside: 1/4
Bredformat: 85mm 
Højformat: 127 mm

Pris: kr. 5.900,-

Sponsorstøtte: 1/8
Bredformat: 85mm 
Højformat: 60 mm

Pris: kr. 2.900,-

FORMAT 
210 x 297 mm

UDGIVER
Scleroseforeningen 
Poul Bundgaards Vej 1. st. 2500 Valby, 
tlf. 36 46 36 46
mail: info@scleroseforeningen.dk 
www.scleroseforeningen.dk

ANNONCESALG
Hans Tiedemann 
hti@scleroseforningen.dk, 
tlf.  28 92 67 73 

REDAKTØR  
Isabella Hundt Røhmann  
ihu@scleroseforeningen.dk

FORMATER,  
DEADLINES 
OG PRISER 

ANNONCEMATERIALE:
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK)
Materialet skal sendes til Hans Tiedemann på hti@scleroseforeningen.dk

UDGIVELSESPLAN OG DEADLINE FOR ALLE 4 MAGASINER

Nr.      

BESTILLING

UDKOMMER

1

23.01.2023

25.01.2023

07.03.2023

3

12.06.2023

14.06.2026

30.07.2023

2

21.03.2023

23.03.2023

11.05.2023

4

25.09.2023

27.09.2023

16.11.2023

LEVERING AF 
FÆRDIG ANNONCE


