Barnbladet 2020

”Tidskriften för BVC-personal
och barnsjuksköterskor”
Barnbladet ges ut av Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, en ideell förening
som funnits sedan 1975. Tidskriften speglar ämnen som är intressanta för
barnsjuksköterskor och andra som arbetar med hälso- och sjukvård för barn
och ungdomar. Den går även ut till landets barnavårdscentraler, pediatrisk
kliniker på sjukhusen, vårdcentraler och skolsjuksköterskor.
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1975

upplaga

utgåvor/år

startades Riksföreningen
för Barnsjuksköterskor

Varför Barnbladet?
Tidskriften är mycket uppskattad
och efterfrågad av målgruppen
Varje utgåva har lång livstid, sparas
gärna och används i undervisning
Hög precision – träffar målgruppen
exakt

Barnbladet 2020

Här hittar du all information du
behöver för att annonsera
Barnbladet vinnlägger sig om att anlita den främsta
expertisen inom respektive temaområde. De gör varje utgåva
mycket uppskattad med lång livslängd, och används inte
sällan som referenslitteratur. Välj bland våra temanummer –
som ger dig möjlighet att synas där det redaktionella
materialet passar, och därmed öka värdet av din annons.
Läsekretsen utgörs av barnsjuksköterskor, skolsköterskor
och BVC-personal.
Utgåva

Tema

Materialdag

Utgivning

1

Ungdomshälsa

2020-01-20

2020-02-06

2

Klinisk Prövning (Mässutgåva!)

2020-03-02

2020-03-19

3

Barnet i Tiden

2020-05-25

2020-06-11

4

Sexuell Hälsa

2020-08-10

2020-08-27

5

Våld mot barn

2020-10-05

2020-10-22

6

Rekrytera & Behålla

2020-11-30

2020-12-17

Med reservation för ändring av datum.

Konferens

Format

Storlek

Pris

Uppslag

420 × 297 + 5 mm

25 800 kr

Helsida

210 × 297 + 5 mm

16 900 kr

Halvsida stående

110 × 297 + 5 mm

11 450 kr

Halvsida liggande

210 × 152 + 5 mm

11 450 kr

Baksida

210 × 270 + 5 mm

20 280 kr

Kvartsida stående

85 × 130 mm

6 900 kr

Kvartsida liggande

175 × 65 mm

6 900 kr

Charlotte Dunder

Omslag 2

210 × 297 + 5 mm

20 280 kr

Omslag 3

210 × 297 + 5 mm

20 280 kr

Telefon: 042 -70 250
Mobil: 070-781 34 81
E-post: charlotte.dunder@stodab.se

Platsannons

85 × 130 mm

6 500 kr

Kappa (4-sidig)

115 x 297 mm

26 100 kr

Bilaga / Digitalt

Barnveckan 2020

Årets tema: ”Barnet i Tiden”
30 mars-2 april, Växjö

Enligt offert

MATERIALSPECIFIKATION
• Annonsmaterial för print ska levereras som PDF.

• Bilder och illustrationer ska vara CMYK-separerade (ej dekorfärger, PMS eller RGB).
• Bilder ska vara högupplösta. 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck.

• Utfallsmån om minst 3 mm ska finnas runt den önskade tryckta annonsytan.

• Använd gärna skärmärken. Dessa används för att annonsen ska monteras in korrekt.
•Text bör ej finnas närmre än 5 mm från sidans skärmärken.
Skicka ditt material till annonser@stodab.se
OBS! En baksidesannons har format 210 x 270 + 5 mm för att få plats med
tidskriftsmottagarens adress

Behöver du hjälp med
att producera ditt annonsmaterial?
STODAB STUDIO hjälper dig att
producera annonser, banners, native och
designkoncept till våra tidskrifter och sajter.
Tala med din kontakt på STODAB för
förslag på upplägg och pris

