2019

ANNONSER TIL NETT

Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering på dagensmedisin.no

format og priser 2019

NETT-ANNONSER
Priser

Forside
PRIS*

2 x 160 x 600px
1100 x 200px
800 x 300px
800 x 200px
250 x 500px

40.000,16.000,14.000,12.000,12.000,-

800 x 120px

15.000,-

Alle format rullerer mellom 1-3 annonsører med unntak av
Wallpaper som rullerer mellom 1-2 annonsører.
Annonsene er gjennomgående på alle sider.
NB! Artikkelboard ligger KUN i artikkel, ikke på forsiden.

Nyhetsbrev
TYPE ANNONSE
Nyhetsbrev

STØRRELSE

PRIS*

500x120px

11.400,-

Nyhetsbrev sendes ut hver mandag, onsdag og fredag
(med unntak av juli) til ca. 8.400 personer

Wallpaper høyre

Artikkelboard

STØRRELSE

Wallpaper venstre

TYPE ANNONSE
Wallpaper
Panorama-banner
XXL plakat
XL plakat
Stolpe

Panorama-banner

XXL plakat

XL plakat

Stolpe

* alle prisene er eks. mva. pr. uke

Artikkelboard
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formater

MOBIL-ANNONSER

Panorama + XXL

Viktig

Panorama + XXL

▶ Dagensmedisin.no er responsiv.
▶ Det må leveres egne filer for mobil på nye nettsider.
▶ Produser egne bannere etter riktige mål for å sikre
korrekt visning på mobil.

Forside
TYPE ANNONSE
Panorama og XXL

STØRRELSE
600 x 150px

deler øverste plassering
på mobil - maks 6 annonser

XL plakat + stolpe

600 x 300px

deler denne plassen
- maks 6 annonsører

Swipe cube
(Wallpaper på mobil)
4 sider (maks 100 KB)
- maks 2 annonsører

4 x 320 x 320px

Swipe cube

µ

µ

Artikkelboard

Artikkel
TYPE ANNONSE
Artikkelboard

STØRRELSE
600 x 100px

NB! Artikkelboard ligger KUN i artikkel, ikke på forsiden.
Rullerer mellom 1-3 annonsører.

		

XL plakat + stolpe
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spesifikasjoner

DIGITALE ANNONSER
www.dagensmedisin.no

Kort oppsummert fra undersøkelsen som vi har hatt på nett via Ipsos i mai 2018, viser at vi har
82 % leger (sykehuslege, spesialist, allmenlege) som er inne på våre nettsider. 12 % er annet (annen stilling i
helsevesenet, farmasøyt, helsepolitiker/byråkrat, sykepleier, legemiddelindustrien, annet). Her er noen av de
viktigste funnene fra undersøkelsen:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Dagensmedisin.no er nyttig, lett å bruke, seriøs/troverdig, har faglig innsikt og tyngde.
94 % er fornøyd med dagensmedisin.no – ingen/svært få er misfornøyd.
92 % besøker dagensmedisin.no.
Nyheter og debatt/kronikk er i størst grad det brukerne ser etter når de besøker dagensmedisin.no
Forskning, politikk, økonomi og et bredt spekter av helserelaterte temaer er hva leserne ønsker
24% ser DMTV og av disse opplever 80 % dette som et nyttig tilskudd.

Forutsetninger

Artikkelboard

Legemiddelindustrien har anledning til å
markedsføre reseptbelagte legemidler på
www.dagensmedisin.no – så fremt annonsen
synliggjør at den er «for helsepersonell». Videre
må leserne, når de klikker seg inn på annonsen,
bli henvist til en nettside hos annonsøren der de
må bekrefte at de jobber i helsevesenet før de
kommer inn på produktannonsen (disclaimer).
Se veiledning SLV på deres nettsider.

Annonsen må være lagret som GIF, JPG eller i
Flash (send da med en fallbackfil som JPG).
NB! Maks samlet størrelse 100 KB, inkl. fallbackfil.
Det må være en svart kant rundt annonsen hvis
det er lys bakgrunn.

Visning
Google Analytics: 76.709 unike brukere i uken og
247.604 sidevisninger (pr. uke 43, 2018)

Alle format rullerer mellom 1-3 annonsører
og er gjennomgående på alle sider. Unntaket er
artikkelboard + nyhetsbrev.
Artikkelboard annonsen vises ikke på forsiden
men i alle artikler.
Rullerer mellom 1-3 annonsører.
Mobilsite rullerer mellom 1-6 annonsører

Filformat
Wallpaper, Panorama, XXL og XL plakat

Nyhetsbrev
Annonsen må være laget som JPG eller GIF. Dersom man benytter animert GIF bør hovedbudskapet være på den første siden av animasjonen
da mange epostlesere ikke viser hele animasjonen i denne type filer.
NB! maks størrelse 40KB. Det må være en svart
kant rundt annonsen hvis det er lys bakgrunn.

Materiellfrister
Det er viktig at materiell blir sendt oss én uke før
visning, dvs. mandag uken før kampanje skal på!
Materiell sendes på mail sammen med url link
og merkes navn på annonsør/produkt + uke (r)
kampanjen skal på.

Bestilling / Tilbud

Annonsen må være lagret som GIF, JPG eller i
Flash (send da med en fallbackfil som JPG).

Ta kontakt med:

Stolpe

Hilde Leitring, mobil: 986 17 161

Annonsen må være lagret som GIF, JPG.

hilde.leitring@dagensmedisin.no
Administrerende direktør

NB! Maks samlet størrelse 100KB inkl. fallback fil
som JPG (for de som ikke kan lese av flash)
Det må være en svart kant rundt annonsen hvis
det er lys bakgrunn.

Seniorkonsulent

Lise Hjertaas, mobil: 909 88 392
lise.hjertaas@dagensmedisin.no

Avbestilling
Må gis skriftelig (mail) 3 uker før annonsen
skal publiseres på nett.
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DMtv

Annonsering/profilering

DMTV Kongress

Ekspertpanelet ASCO 2014

Diabeteskongressen EASD 2018

MS-kongressen ECTRIMS

Kongressen ESMO 2018

Statistikk video views 2018:

Profileringsflate

▶ DMTV ASCO:
▶ DMTV EAS:
▶ DMTV ECTRIMS:
▶ DMTV ESMO:

Størrelse: 1344 bredde x 756 høyde pixler.

9.300
7.736
6.820
9.476

Annonsering på DMTV kongress gir annonsen 5 sek profilering i forkant av sending med voice-over (eks. annonsører
på denne sendingen er «firmanavn»), samt 5 sek profilering
etter sending, uten voice-over. Format på annonsen er
1344x756 pixler (som er 70% av skjermbildet) Det vil være
maks 4 annonsører per DMTV kongress sending.

Materiell må sendes oss senest 1 uke før kongress, og det
må lages i JPG.
Skjermbilde

Profileringsflate =
70% av skjermbilde

Pris
4 sendinger:
8 sendinger:

Pris kr. 80.000,- eks. mva.
Pris kr. 160.000,- eks. mva.

Høyde 756 px

Dagens Medisin tilbyr annonsering på
DMTV Kongress, som er våre TV-send
inger fra kongresser i USA og Europa.
Våre journalister vil formidle de viktigste medisinske nyhetene hjem, ved
hjelp av ledende norske fagfolk som er
tilstede på kongressen. Legene, som
inngår i det vi kaller ekspertpanel,
forteller om de siste studiene som er
lagt frem på kongressen – og hvilken
betydning disse kan få for behandling
og retningslinjer til norske pasienter.
DMs ekspertpanel oppsummerer,
forklarer og setter de medisinske
nyhetene inn i en norsk kontekst.
I 2018 hadde vi DMTV Kongress sendinger fra ASCO, EASD, ECTRIMS og
ESMO.

Bredde 1344 px
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