Nå akademikerne på
lægemiddelområdet
Pharmadanmark er organisationen for akademikere på lægemiddelområdet. Vi har i alt
næsten 7.000 medlemmer, heraf knap 4.500
erhvervsaktive. Lidt mere end 2.500 er beskæftiget i lægemiddelindustrien.

Pharmadanmarks nyhedsbrev Fredag
Formiddag er et populært medie for
stillingsannoncer rettet mod akademikere på lægemiddelområdet.
Nyhedsbrevet har mere end 7.000
abonnenter. Fredag Formiddag er
en ugentlig opsamling af de vigtigste nyheder og stillingsopslag fra
hele lægemiddelområdet. Med
Fredag Formiddag kommer din
annonce ud til modtagerne inden
for en uge og bliver lagt på vores
hjemmeside inden for to dage.

Vores medlemmer er biomedicinere, biokemikere, biologer, farmaceuter, humanbiologer,
molekylær biomedicinere, kemikere etc., altså
en bred vifte af naturvidenskabeligt uddannede
ansat inden for biotek, pharma, apoteker, hospitaler og regulatoriske myndigheder.
Men vi har også medlemmer med helt andre uddannelser, fx tandlæger, toksikologer og civilingeniører, som arbejder på centrale områder af
lægemiddelområdet.
Vi er derfor den naturlige platform for alle akademikere, som er ansat på lægemiddel-, biotekeller medico-området – både inden for den private og den offentlige sektor.
Pharmadanmarks medlemmer er blandt de
allerhøjest lønnede og mere end halvdelen har
ledelsesopgaver. Pharmadanmark er den hurtigst voksende akademikerorganisation.

www

To ud af tre ansatte på lægemiddelområdet med
en naturvidenskabelig baggrund er medlem
hos Pharmadanmark.

Alle stillingsannoncer bliver lagt på vores
hjemmeside, www.pharmadanmark.dk, hvor vi løbende
orienterer om nyt fra hele lægemiddelverdenen. Annoncerne
ligger fire uger på vores hjemmeside, eller indtil ansøgningsfristen udløber.
Vores magasin Pharma udkommer
hver måned i mere end 7.000 eksemplarer og udsendes gratis til alle
vores medlemmer. Bladet indeholder bl.a. analyser af aktuelle emner,
fx af biotekområdet, interview med
meningsdannere på sundhedsområdet, virksomheds- og personportrætter.

Pharma –
 priser og formater
Helside

Fredag Formiddag 
Priser og formater

Helside til kant

179 x 262 mm

210 x 297 mm

s/h: 11.900 kr.
farver: 17.900 kr.

Stillingsannoncer
Pris 10.000 kr.

Øvrige annoncer

+ 4 mm til beskæring

s/h: 11.900 kr.
farver: 17.900 kr

Pris 5.500 kr.

1/2 side

1/2 side

Rabat gives særskilt for flere
indrykninger.

s/h: 7.600 kr.
Farver: 11.500 kr.

s/h: 7.600 kr.
farver: 11.500 kr.

Fredag Formiddag udgives – som
navnet antyder – hver fredag
formiddag*.

1/4 side

Bagside

Deadline for annoncer

s/h: 5.500 kr.
farver: 7.500 kr.

farver: 21.500 kr.

179 x 130 mm

87 x 262 mm

Udgivelse

87 x 130 mm

Torsdag kl. 14.00

* Fredag Formiddag udkommer ikke på
helligdage, mellem jul og nytår, fredag
efter Kr. Himmelfart, samt uge 28-30
(sommerferie).

148 x 297 mm

Opslag

420 x 297 mm
+ 4 mm til beskæring

farver: 31.000 kr.

Indvendig
bagside

Mål som helside
farver: 20.000 kr.

Pris for layout kan aftales.

Annoncemateriale

Materiale til Fredag Formiddag leveres som tekstfil og logo
(JPEG-format).
Alt materiale til Pharma skal leveres færdig som trykklar højt
opløselige pdf-filer, CMYK separeret, gerne som pdf/X-filer.

Rabatter

Der gives tre procent materialegodtgørelse for levering af
færdigt materiale. Til reklame- og mediebureauer (jf. DRRB’s
liste) ydes desuden to procent for informations- og sikkerhedsstillelse.
Ved indrykning i både Fredag Formiddag og Pharma gives 50
procents rabat på annoncen i Pharma.

Kontakt

Stillingsannoncer
Connie Faaborg Nielsen

UDGIVELSESPLAN PHARMA
Nr.

Udgivelsesdag

Deadline

August 2013

14. august

30. juli

September 2013

18. september

3. september

Oktober 2013

16. oktober

1. oktober

November 2103

13. november

29. oktober

December 2103

11. december

26. november

Januar 2014

22. januar

7. januar

Februar 2014

19. februar

4. februar

Marts 2014

19. marts

4. marts

April 2014

16. april

1. april

Maj 2014

14. maj

29. april

Juni 2014

11. juni

20. maj

Juli 2014

9. juli

24. juni

August 2014

20. august

5. august

Øvrige annoncer
Louise Boss

September 2014

17. september

2. september

Oktober 2014

15. oktober

30. september

Telefon: 3946 3600
E-mail: annoncer@pharmadanmark.dk

November 2014

12. november

28. oktober

December 2014

10. december

25. november

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke er for
enelige med Pharmadanmarks etiske regler, eller som strider mod vores
mediers interesser. Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis deadline overskrides.
Alle priser er eksklusive moms.

Rygårds Alle 1 • 2900 Hellerup
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