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2020

Ergoterapeuten udgives af 
Ergoterapeutforeningen og sendes til 
foreningens medlemmer otte gange om 
året.

Magasinet har i hvert nummer et tema, 
som skildrer tendenser inden for faget 
eller zoomer ind på et bestemt fagligt 
område. Et andet fast element er 
”Guiden”, som giver ergoterapeuter 
gode råd til hverdagen. Desuden er der 
løbende både forskningsartikler og 
interviews med ergoterapeuter, der 

udvikler faget eller finder nye nicher og 
jobmuligheder. 
   
Læsere med indflydelse på indkøb
Ergoterapeuter arbejder med 
menneskers muligheder frem for 
begrænsninger.
Ergoterapeutens læsere har stor 
indflydelse som rådgivere og indkøbere 
af hjælpemidler samt velfærdsteknologi 
til ældre, handicappede og syge.
Derudover har ergoterapeuter stor  
indflydelse på ergonomisk 

indretning af arbejdspladsen og indkøb 
af hjælpemidler til ansatte på sygehuse, 
plejehjem og institutioner m.v.

Udgiver: Ergoterapeutforeningen
Ergoterapeutforeningen organiserer 
9.408 ergoterapeuter, hvoraf 1.071 er 
studerende. Foreningen udvikler og 
sikrer ergoterapeuters rolle og vilkår 
på arbejdsmarkedet samt styrker den 
faglige profil og værdi over for borgerne 
og samfundet.

Målgruppe:
Ergoterapeuter

Kontrolleret trykoplag:
9.553

Udgivelsesfrekvens:
8 gange årligt

Medieinform
ation

Dansk Mediaforsyning
Elkjærvej 19
8230 Åbyhøj
Tlf.: 7022 4088
ergotekst@dmfnet.dk
www.dmfnet.dk

Professionelt mediebureau 
Trykte og digitale medier



Information vedr. betingelser for annoncering, levering af elektronisk materiale samt godtgørelse til 
mediebureauer kan ses på vores hjemmeside www.dmfnet.dk

Priser & formater tekstsider
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

1/1 side
B: 185 x H: 250 mm
Til kant
B: 210 x H: 280 mm
+ 5 mm til beskæring

1/4 side
B: 90 x H: 122,5 mm

1/2 side
B: 185 x H: 122,5 mm
B: 90 x H: 250 mm

Bagside
B: 210 x H: 225 mm
+ 5 mm til beskæring

Opslag til kant
B: 420 x H: 280 mm
+ 5 mm til beskæring

Tekst- og kursusannoncer

1/4 side   
1/2 side   
1/1 side   
Bagsiden  
Opslag   
Mulighed for særplacering på side 4 
samt omslagsside 3.

Kursusannoncer
For kun kr. 600 ekstra pr. kursus kan 
den bringes på etf.dk
Annoncen er aktiv i seks uger fra 
oprettelsen.

Kursusannoncer på etf.dk
Det er muligt at indrykke kursusannon-
ce udelukkende på etf.dk - prisen er 
kr. 3.300. Annoncen er aktiv i seks uger 
fra oprettelsen.

Annoncemateriale sendes til 
ergotekst@dmfnet.dk

Stillingsannoncer

1/4 side   
1/2 side   
1/1 side   
Alle priser er inkl. 4 farver.

Alle stillingsannoncer, som bringes 
i bladet, lægges på etf.dk senest 24 
timer fra modtagelse.

Netannonce – stillingsannonce som 
udelukkende ønskes på eft.dk – er aktiv 
på hjemmesiden senest 24 timer fra 
modtagelse, kr. 4.625.

Tillæg for handling af worddokumenter 
og klargøring til tryk – pr. annonce 
kr. 400.

Stillingsannoncer sendes til 
ergojob@dmfnet.dk

Ergoterapeutforeningens nyhedsbrev
Ergoterapeutforeningens nyhedsbrev udsendes hver 
mandag til ca. 8.500 modtagere.

Bannerannonce i nyhedsbrev
Format: 700 x 110 px samt link til en hjemmeside.
Filformaterne JPG og PNG  max 45 KB.
Flash er ikke tilladt.
Pr. udsendelse kr. 3.650.

Jobannonce i nyhedsbrev
Logo: 180 x 90 px + max 100 tegn. Overskrift 15 tegn
Pr. udsendelse kr. 3.050.

Annoncemateriale sendes til ergotekst@dmfnet.dk

Indstik – ring til Dansk Mediaforsyning, tlf. 7022 4088 
og hør nærmere.

Alle priser er ekskl. moms. Priserne forudsætter 
levering af færdige pdf-filer klargjort til tryk.

4.200 kr.
6.600 kr.
9.600 kr.

10.700 kr.
17.000 kr.

4.200 kr.
6.600 kr.
9.600 kr.

Flere Medier
Hos Os


