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TIDNINGEN FÖR SVERIGES FOTTERAPEUTER

Nå 2.200 utbildade
fotterapeuter!
Sveriges Fotterapeuters prenumerationstidning Fotterapeuten
utkommer fyra gånger per år. En obunden opolitisk tidning för
att sprida information, kunskap, tekniker, lagändringar och
bestämmelser för fotterapeuter. Tidningen innehåller även
material och artiklar av allmänt intresse.
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Här når ni som annonsör välutbildade fotterapeuter!
Alla medlemmar i förbundet läser noggrant tidningen,
det är en viktig kanal för att hålla sig uppdaterad inom
branschen. Tidningsprenumeration ingår i medlemskapet.

TIDNING EN FÖR SVERIGES

FOTTERA PEUTER

Det medicinska skäl
et
bestämmer momsen

SUCCÉ FÖR
BLODOMLOPPET
Nya styrelsemedlemmar
och nytt kansli

Utgivningsplan
Manusstopp

Tony Irving:

Utgivning

– JAG HAR ALLTI D
TAGIT
HAND OM MI NA FÖ
TTER!

Vecka 9 (25 feb-3 mars)
Vecka 20 (13-19 maj)

Fotterapeuten I 1

Vecka 39 (23-29 september)
Vecka 49 (2-8 december)
Boka din annons nu!
Kontakta Hannah Lingefelt,
på telefon: 070-203 29 91 eller maila:
fotterapeuten@mediapartner.se
Annonsbokning och annonsproduktion
Bokning och frågor
Ring Hannah Lingefelt
tfn direkt: 070-203 29 91
mail: fotterapeuten@mediapartner.se
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Annonsformat och priser
1/8-sida........................................... 1.900 kr
1/4-sida........................................... 2.900 kr
1/2-sida..........................................4.900 kr
1/1-sida........................................... 7.900 kr
Baksidan......................................... 8.900 kr
(För exakta format se kommande sidor i denna pdf.)

Baksidan kan bokas en gång per år och företag.
Bifoga broschyr, annonsblad eller varuprov?
9.800 kr + den extra kostnad som istoppning/inplastning och
portohöjning medför. (exklusive kostnad för trycksak/varuprov).
Kontakta Hannah för mer information.
Alla priser är exklusive moms, inklusive reklamskatt.

Fotförbundet Sveriges
Fotterapeuter är
en rikstäckande
yrkesorganisation där
alla medlemmar är
utbildade fotterapeuter
med arbete inom
den privata sektorn,
landsting och kommun
– som anställd eller
egenföretagare.

1/8-del
Format: 90x60 mm
Pris: 1.900 kr

Liggande 1/4-del
Format: 185x60 mm
Pris: 2.900 kr

Liggande 1/2-sida
Format: 185x123 mm
(Utfallande: 210x133 mm + 5 mm utfall)

Pris: 4.900 kr

Stående 1/2-sida
Format: 90x250 mm
(Utfallande: 100x270 mm + 5 mm utfall)

Pris: 4.900 kr

Stående 1/4-del
Format: 90x123 mm
Pris: 2.900 kr

Helsida
Format: 185x250 mm
(Utfallande: 210x270 mm + 5 mm utfall)

Pris: 7.900 kr

Baksidan
Format: 210x270 mm
Baksidan är utfallande och behöver 5 mm utfall

Pris: 8.900 kr

