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2/2020

8
Livet med pandemi

22
Krem og sikkerhet

26
Miljøhensyn i sola

Håndvask i koronatid: 
Se hva som hender
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9 
Stresser ned  

i skogen

13 
Fedon Lindberg  

om kosthold og søvn

33
Kroppsdebatt  

til besvær  

Livsstilsendringer:

Husk på de små,  

men viktige skrittene

MEDIEPLAN

2022

• Medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet og PEF-ung.  

• Personer med kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt. 

• Bladet distribueres til alle landets hudleger, hudavdelinger og  
hudpoliklinikker, samt revmatologer, revmatologiske avdelinger, 
lærings- og mestringssentre, helsepolitikere og media.  

• Fastleger og legesentre, apotek, helsestasjoner, bibliotek, skoler  
og barnehager. 

• Hud & Helse kommer ut fire ganger i året og sendes ut til alle 
medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet og PEF-ung.

• Magasinet formidler kunnskap om hudsykdommer og  
psoriasisartritt. Målet er å løfte frem historier som berører, 
engasjerer og inspirerer.

Målgruppe

Om Hud & Helse

Utgivelsesplan

Nr Materiellfrist Utgivelse

1 4. mars 1. april
2 6. mai 10. juni
3 26. august 23. september
4 11. november 9. desember

Tekniske data

Jubileumsbilag

• Opplag 5 000 eks.
• Utfallende trykk   210 x 297 + 5 mm
• Bladformat 210 x 297 mm = A4

Hud & Helse nr. 1 – 2022 vil sendes ut med et bilag som markerer 60-årsjubileet til 
Psoriasis- og eksemforbundet. Ta kontakt for å annonsere i bilaget.

«Flott utgave med mye  
nyttig lesestoff!»

«Hud & Helse inneholder mye aktuelt og rele-
vant stoff for personer med hudsykdommer.»

Kristine Kirkeby Fuskeland, hudsykepleier og fagutviklingssykepleier

Teresa Løvold Berents, spesialist i hud og veneriske sykdommer
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6 
Gir koronavaksinen 
full trygghet?

15 
Opplevelsen  
av helse

26
Nedprioriterer 
hudstudier 

Digitale  
konsultasjoner:
Fanger de  
hele bildet?



Ønsker du å annonsere – kontakt:

Lena Gaard
Mob: 919 03 867
E-post: lena@salgsfabrikken.no

Annonsepriser

Nettannonser

Årsavtale

Annonsemateriell

Annonseformater

Helside

Halvside liggende

Kvartside liggende

Halvside
Stående

Kvartside
Stående

B87xH253,7 mm 

B87xH124,85 mm 

B210xH297 mm

B177xH124,85 mm

B177xH60,425 mm

Bakside

B210xH237 mm

Oversikt Pris

Plastpakking vareprøve
og DM Etter avtale

4-farger 1/1 side: 18 500

Side 2 21 000

Bakside 23 000

½ side liggende 11 250

½ side stående 11 250

¼ side liggende 7 000

¼ side stående 7 000

Psoriasis- og eksemforbundet er en
ikke-momspliktig organisasjon. Det
tilkommer derav ikke merverdiavgift
på annonseprisene.

Årsavtale kan kombineres med
bannerannonse på websiden
hudportalen.no.

Ta kontakt for tilbud.

Høyoppløste PDF-filer, der fonter
og høyoppløste bilder er inkludert.
Materiell sendes til annonse@salgsfabrikken.no

1/1 side   210 x 297 mm
Bakside   210 x 237 mm
1/2 side liggende  177 x 124,85 mm
1/2 side stående  87 x 253,7 mm
1/4 side liggende  177 x 60,425 mm
1/4 side stående 87 x 124,85 mm

Fra 2022 er det mulig å annonsere i den 
digitale utgaven av Hud & Helse på  
hudoghelse.no. Det er også mulig å  
annonsere på Psoriasis- og  
eksemforbundets nettside  
hudportalen.no. 

Ta kontakt for tilbud!

«Dere gjør en fantastisk bra 
jobb med bladet, alltid mye 
å lese og noe å lære for selv 
oss som har hatt psoriasis 
lenge.» Glenn Johansen, forfatter

Byråprovisjon 3,5%


