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Fagbladet FOA
| Hvem er Fagbladet FOAs læsere

Effektiv kontakt med velfærdsmedarbejderne i frontlinjen og lederne

Fagbladet FOA er et bredt, gedigent og tidssvarende medie, der består af et trykt magasin, et 
ugentligt digitalt nyhedsbrev, daglige artikler på nyhedssitet fagbladetfoa.dk samt daglige opslag 
på sociale medier. 

Med en annonce i Fagbladet FOA når annoncøren på én gang en stor og interessant målgruppe 
bestående af velfærdsmedarbejdere, ledere og souschefer inden for det offentlige og private arbejds-
marked. Tilmed er både det trykte magasin og nyhedsbrevet er versioneret og målrettet læsernes 
faglighed, så man kan komme helt tæt på læserne.

• Det trykte magasin udkommer seks gange årligt. Hver gang i over 169.153 eksemplarer. Magasinet  
 udkommer i fire udgaver: Social & Sundhed, Pædagogisk, Kost & Service samt Teknik & Service. 
 Der tilbydes en bred vifte af annoncering i Fagbladet FOA i form af tekstside-, indstik- og rubrik- 
 annoncering.

• Nyhedsbrevet mailes hver uge til mere end 118.000 læsere. Hver gang i fem udgaver:  
 Social & Sundhed, Kost & Service, Teknik & Service samt Pædagogisk samt en generel udgave 
 (til ikke-FOA-medlemmer). Åbningsprocenten ligger i gennemsnit på 58,4%.  
 I nyhedsbrevet tilbydes både banner- og stillingsannoncering. 

• Nyhedssitet fagbladetfoa.dk opdateres dagligt. Sitet har i gennemsnit 214.804 sidevisninger 
 om måneden. Her tilbydes forskellige typer af bannerannoncering.

| Kontakt
Jørgen Ostenfeld på tlf. 2857 0857 eller
joergen@media-partners.dk
Marianne Lander på tlf. 2967 1446 eller 
marianne@media-partners.dk
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Om Fagbladet FOA
| Hvem er Fagbladet FOAs læsere

Det skriver Fagbladet FOA om 

Fag, faglighed, arbejdsmiljø og arbejdsliv er omdrejningspunkter i fagbladet. De redaktionelle ar-
tikler handler bl.a. om ældrepleje, demens, forflytning, velfærdsteknologi, pædagogik, læreplaner, 
børnepasning, hygiejnisk rengøring, kost og ernæring, brand og redning, teknik, klima, befordring 
og logistik. 

Læserne tillægger Fagbladet FOA stor værdi. Tilliden til mediet er høj. Mange ser fagbladet som en 
troværdig hånd i ryggen i mødet med borgere, pårørende, kolleger og ledere*.
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EN HOSPITALS - 
MED HJÆL PER, DER  
FØLER SIG ANERKENDT
Charlotte Søndergaard Madsen · 51 år
Hospitalsmedhjælper
Gentofte Hospital 

Coronakrisen vil for Charlotte Sønder-
gaard Madsen blandt andet blive hu-
sket for det sammenhold, der udvik-
lede sig blandt kollegerne på Gentofte 
Hospital – fra ledelsen, som sørgede 
for, at de var nok medarbejdere til at 
kunne gøre ordentligt rent, og til ple-
jepersonalet, der var åbne for samar-
bejde på en ny måde. 

”Man har bare fornemmet en hold-
ånd hele vejen rundt, og at det her 
skulle vi nok klare,” siger Charlotte 
Søndergaard Madsen, der tror, at  
den måde, faggrupperne har lært hin-
anden at kende på, vil være en fordel 
i fremtiden. Samtidig har hun oplevet 
mange tilkendegivelser fra folk uden 
for hos pitalet. Medarbejderne har for 
eksempel modtaget mange små gaver. 

”Jeg tror, at flere mennesker har fået 
øjnene op for nogle faggrupper, de ikke 
vidste fandtes – og ikke mindst deres 
betydning for samfundet.” H

T E M A     C O R O N A

HVERDAGENS

CORONAHELTE
 

”Lige præcis jer har vi mere brug for 
end nogen sinde,” sagde statsminister 
Mette Frederiksen, da coronakrisen 
ramte Danmark, og landet lukkede 

ned. Det var i høj grad FOAs medlem-
mer, hun henvendte sig til. De sosu-

ansatte, portørerne, plejehjemspedel-
lerne, husassistenterne, dagplejerne, 

pædagogerne – og alle de andre. Hver-
dagens helte blev hver dagens corona-
helte. Fra første færd fulgte Fagbladet 

FOA deres arbejde i frontlinjen.  
 

Her er en række vidnesbyrd.

A F  C E C I L I E  U H R E  M . F L .  ( U H R E @ F OA . D K ) 

F O T O :  J Ø R G E N  T R U E ,  V I C T O R I A  M Ø R C K  M A D S E N  O G  P R I VAT
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TEMA
REKRUTTERING
Om 10 år mangler der godt 
40.000 sosu-medarbejdere. 
Men hvem vælger et fag, der 
har ry for at være nedslidende 
og dårligt lønnet? Fagbladet 
FOA følger i den kommende 
tid næste generation i faget.

Hovedparten af dem var ikke ubetinget glade for Folkeskolen. 
men nu er de havnet på en hylde, de holder af: Som elever på 
SOSU Syd i Aabenraa. Efter grundforløbet er de fleste netop 

begyndt på sosu-linjen. Enten fordi det er deres drømmejob  –  
eller fordi det er et skridt på vejen mod deres drømmekarriere. 
Her fortæller fem af dem, hvad der fik dem til at vælge faget. 

A F  M E T T E  B OYS E N ,  M E B O @ F OA . D K  |  F O T O :  I B E N  G A D

GENERATION 2020  

Elly
Jürgensen

15 ÅR

Angelique 
Cyuzuzo

19 ÅR

Mikkel
Petersen

17 ÅR

Ole  
Krueger 

17 ÅR

Fenja
Petersen

16 ÅR
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NOY ER VORES  
HØNEMOR
Noy Maricar Albrecht er so-
cial- og sundhedshjælper på 
 Broager Plejecenter. Hun frem-
hæver  aldrig sig selv, så nu gør 
hendes kollega det for hende.

A F  A N D R E A S  H E M M E  |  F O T O :  T O R  B I R K  T R A D S

Hvorfor fortjener Noy et kram? 
Noy er glad, smilende og positiv. Hvis man 
har brug for en hjælpende hånd, kan man  
altid gå til hende. 

Hun er lidt den stille type, der aldrig frem-
hæver sig selv. Hun ville aldrig sige, at hun 
havde fortjent det her. Men en arbejdsdag 
med hende kan man altid se frem til  
– man ved bare, det bliver en god dag. 

Vi kalder Noy vores hønemor, fordi hun 
 tager sig ekstra godt af os alle sammen. 
Hun holder styr på, hvem der kan lide 
kaffe, og hvem der kan lide te, og når  
vi i løbet af en lang arbejdsdag har brug 
for at lade op, har hun overskuddet til  
at stå klar med det, så vi kan få et hygge-
ligt øjeblik. H

Noy Maricar Albrecht blev nomineret 
af sin kollega, social- og sundheds-
assistent Annette Paulsen.  

Har du en kollega, du gerne vil nominere, så skriv 
til redaktionen@foa.dk. Der er et gavekort på 250 
kr. til Coop til kollegahygge, hvis vi bruger dit tip.

KOLLEGA
KRAM
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PÆ D A G O G I S K  A S S I S T E N T  J I M M Y  D U E D A L 

 ’ JEG OPDAGEDE, 
AT NOGEN HAVDE 
BRUG FOR MIG.’
A F  M A L I N  S C H M I D T  |  F O T O :  T O R  B I R K  T R A D S

Skilsmissebørn. Børn, der er udadreagerende.  
Børn, der måske bliver svigtet derhjemme. 
Dem er jeg særligt god til. Jeg ved, hvad de 
har brug for: Om det er omsorg, en snak eller 
bare at lege. 

Ofte tager jeg et barn i hånden, finder et 
stille sted og siger: ’Måske er du ked af det,  
og det var derfor, du slog?’ For det meste be-
gynder barnet så at fortælle, hvad der trykker. 

Mine forældre blev skilt, da jeg var otte.  
Min mor var sommetider forsvundet, når jeg 
vågnede om natten. Først som voksen fik jeg 
at vide, at min far var skizofren, og det var 
derfor, jeg hos ham fik lov til at spille com-
puter, når jeg ville. For så opdagede jeg ikke, 
hvor syg han var. 

Til sidst blev jeg fjernet fra hjemmet. På det 
tidspunkt var jeg allerede syg med angst og 
depression. Som 18-årig blev jeg førtidspensi-
onist. Det var enormt ensomt. 

Jeg havde kæmpet i 10 år, da jeg fik mit før-
ste fleksjob. Det var i en SFO, pædagogen hed 
Ulla, og vi stod med 45 børn, der ville vise mig 
deres Lego. Jeg var 28 år, og pludselig forstod 
jeg, at der var nogen, der kunne bruge mig, og 
at jeg havde brug for dem. I det øjeblik vidste 
jeg, at jeg ville arbejde med børn. 

Jeg forstår de voldsomme drenge. Dem, der 
altid er skurken, og det vil jeg gerne hjælpe 
dem væk fra. Jeg forsøger at vise, at de er 
mere end det, at de også er hjælpsomme og 
gode til at lege og kan være en god ven. Det 
gør mig så glad, når det lykkes.  

Jeg arbejder fuldtid i en børnehave nu, jeg 
har lige fået mit femte barn. Forleden hørte 
jeg, at de taler om mig oppe i kommunen.  
Jeg er ham, der kom ud af førtids pensionen. H

| CV |
2018: Pædagogisk assistent i børnehave
2011: Handicaphjælper frem til 2018
2011: Uddannet pædagogisk assistent
2006: Postbud og pædagogmedhjælper, begge fleksjob
2000: Førtidspensionist

LÆS FLERE:  ’MIN  VEJ ’  PÅ  FAGBLADETFOA.DK

MIN
VEJ

O P E R AT I O N S T E K N I K E R  L A R S  E N O K  A G E R B O 

’JEG LÆRTE AT SY 
VED AT ØVE MIG PÅ 
EN FLÆSKESTEG.’
A F  M A L I N  S C H M I D T  F O T O :  J AC O B  N I E L S E N

Jeg kan skille en motor i 30.000 dele og samle 
den igen. Oprindelig er jeg uddannet auto
mekaniker, og der er mindst 10 ting ved eks
plosionsmotoren, der minder om menneske
kroppen. Begge har brug for ilt og brændstof. 
Måske var det derfor, jeg for 10 år siden søgte 
ind på uddannelsen som operationstekniker. 

Der er det tekniske med sakse, pincetter, 
instrumenter, og så er der det menneskelige. 
At kunne reparere kroppen, som du repare
rer en bil og se, hvordan nerverne og senerne 
 løber, er sindssygt spændende. Jeg er den 
eneste operationstekniker på Rigshospita
let og den første specialeansvarlige sektions
koordinator på LæbeGanespalte Centret,  
der ikke er sygeplejerske.  

Jeg giver ikke bare saks og pincet under 
operationerne. Jeg vil forstå, hvad de bru
ges til, og hvad de latinske udtryk betyder. Når 
 kirurgerne flytter blodkar op, følger jeg ikke 
bare med. Jeg undersøger det, de gør. Det var 
sådan, jeg lærte at sy. Jeg købte en flæskesteg 
for at øve mig derhjemme og syede den sam
men, og nu kan jeg assistere kirurgerne. 

Vi får børnene ind første gang, når de er  
34 måneder, og vi følger dem, til de er 21. 
Jeg er god til at være rolig. Måske har de et 
traume fra første gang, måske er de bange. 
Det tænker jeg over hver gang. 

Vi åbner op i alle lag – underhud, overhud, 
muskulatur, slimhinder – og syr dem sammen 
i den struktur, der er den normale. At følge 
forandringen, når et barn kommer ind med en 
åben spalte og se resultatet bagefter, hvor de 
har fået en læbe og kan spise, drikke og få et 
normalt liv. Det er fascinerende hver gang. H

| CV |
2016: Operationstekniker, speciale  ansvarlig 
sektions koordinator, Rigshospitalet
2010-2015: Operations tekniker, 
 Nord sjællands Hospital
2000-2010: Gartner og altmuligmand  
i daginstitutioner 
1992-2000: Pædagogmedhjælper/ 
børnehjem i Mellemamerika
1986-1990: Uddannet automekaniker

LÆS FLERE:  ’MIN  VEJ ’  PÅ  FAGBLADETFOA.DK

MIN
VEJ
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KAREN HAR  
25  TIMER I DØGNET
Karen Schøn Andersen er dagplejer  
i Skive Kommune. Hun er en af de helt 
store drivkræfter, siger en kollega. 

A F  A N D R E A S  H E M M E  |  F O T O :  T O R  B I R K  T R A D S

Hvorfor fortjener Karen et kram? 
Hun er problemknuseren i vores gruppe. Hun ved 
altid, når noget er under optræk. Jeg havde et 
barn, der var ked af at være i dagpleje. Så invi-
terede Karen mig over til hende, så hun kunne 
tage sig af mine store børn. På den måde fik 
jeg tid til at koncentrere mig 100 procent om 
det ene barn og få det til at føle sig trygt. 

Generelt er Karen opmærksom og om-
sorgsfuld over for alle. Og så har hun 
 altid en aktivitet, vi kan være sammen 
om. Hun skriver lige rundt til gruppen 
og byder på mad om formid dagen, og så 
har hun oveni lavet en forhindrings bane 
til børnene. Eller hvis solen skinner, inviterer 
hun til strandtur, hvor hun har bagt boller fra mor-
genstunden af. Jeg tror, hun har 25 timer i døgnet. 

Karen er 73 år gammel, og jeg er lige ved at hyle, 
når jeg tænker på, at hun på et tidspunkt skal på 
pension. H

Karen Schøn Andersen blev 
 nomineret af sin kollega, dagplejer 
Charlotte Østergaard.  

Har du en kollega, du gerne vil nominere, så skriv 
til redaktionen@foa.dk. Der er et gavekort på 250 
kr. til Coop til kollegahygge, hvis vi bruger dit tip.

KOLLEGA
KRAM

* Læserundersøgelse, Epinion, 2019. 
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| Kontakt
Jørgen Ostenfeld på tlf. 2857 0857 eller
joergen@media-partners.dk
Marianne Lander på tlf. 2967 1446 eller 
marianne@media-partners.dk
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Mød læserne

For annoncører giver det mening både at målrette annoncer til velfærdsarbejderen på jobbet og i 
privatsfæren. På jobbet kan der være tale om annoncer for fx kurser og efteruddannelse, sundheds-
kampagner, job, indretning af institutioner, udstyr samt arbejdstøj og -sko. I privaten har det store 
antal af læsere interesse i og ansvar for indkøb af dagligvarer samt produkter til hjem, fritidsaktivi-
teter, helbred, have, husdyr samt rejser og meget mere.

Mange læsere arbejder i frontlinjen i det direkte møde med borgerne – børn, ældre, syge, handicap 
– samt deres pårørende. Læserne identificerer og italesætter derfor behov og muligheder til optime-
ring af opgaverne – herunder indstillinger til indkøb af nye løsninger samt tilkøb til eksisterende 
løsninger. 

Andre læsere er direkte beslutningstagere og indkøbsansvarlige på deres arbejde, såsom ledere 
inden for pleje, omsorg, psykiatri og dagtilbud. Eksempler kan være ledere af plejecentre og dagin-
stitutioner.

 

Fakta: Sådan er læserne privat

68 procent ejer deres bolig. 67 procent er gift eller samlevende. De bor jævnt fordelt over hele Dan-
mark. 68 procent interesserer sig meget for sundhed. 86 procent interesserer sig for haven. 58 pro-
cent går op i sund ernæring. 85 procent har bil i husstanden. 75 procent vandrer, cykler eller dyrker 
andre udendørsaktiviteter. 72 procent bruger briller, og 28 procent har hund.*)
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Om Fagbladet FOA
| Hvem er Fagbladet FOAs læsere

*Index Danmark/ Gallup standardrapport for Helår 2021
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| Kontakt
Jørgen Ostenfeld på tlf. 2857 0857 eller
joergen@media-partners.dk
Marianne Lander på tlf. 2967 1446 eller 
marianne@media-partners.dk
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Social & Sundhed • 103.183 – 61 % 
• Social- og sundhedshjælpere
• Social- og sundhedsassistenter
• Hjemmehjælpere
• Sygehjælpere
• Ledere
• Andre

| Fagbladets trykte oplagstal (169.153) fordelt på 4 udgaver af bladet

Om Fagbladet FOA
| Ét fagblad - fire faglige udgaver

Pædagogisk • 45.671 – 27 % 
• Pædagogmedhjælpere
• Pædagogiske assistenter
• Dagplejere
• Dagplejepædagoger og ledere m.v.
• Omsorgsmedhjælpere
• LFS (ledere, souschefer, pædagoger, 
   medhjælpere m.fl.)
• Andre

Kost & Service • 11.841 – 7 % 
• Køkkenmedarbejdere
• Kantineledere
• Rengøringsledere
• Rengøringsmedarbejdere
• Serviceassistenter og medarbejdere
• Vaskeripersonale
• Andre

Teknik & Service • 8.458 – 5 % 
• Teknik- og servicemedarbejdere
• Rådhus- og biblioteksbetjente
• Bade- og idrætsassistenter
• Plejehjemsteknikere
• Parkeringsvagter
• Brand- og redningspersonale
• Bybuschauffører
• Skibsførere
• Andre
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| Kontakt
Jørgen Ostenfeld på tlf. 2857 0857 eller
joergen@media-partners.dk
Marianne Lander på tlf. 2967 1446 eller 
marianne@media-partners.dk
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| Tekstannoncer i det trykte fagblad

Tekstannonce Format

1/1 side B: 186 x H: 237 mm

1/1 side til kant B: 215 x H: 280 + 5 mm til beskæring

1/2 side (højformat) B: 84 x H: 237 mm

1/2 side (tværformat) B: 186 x H: 110 mm

1/3 side B: 186 x H: 78 mm

1/6 side B: 186 x H: 36 mm 

Bagside B: 215 x H: 225 + 5 mm til beskæring

1/1 side
1/1 side til kant

1/3 side 1/6 side Bagside1/2 side
• højformat
• tværformat

Sektor Oplag 1/1 side 1/2 side 1/3 side 1/6 side

Social & Sundhed 103.183    24.400 kr.   14.400 kr.    11.050 kr.

Kost & Service 11.841      8.400 kr.     5.100 kr.       3.900 kr.

Teknik & Service     8.458      6.900 kr.     4.100 kr.     3.150 kr.

Pædagogisk   45.671     15.650 kr.    9.400 kr.       7.050 kr.

Fællessider 169.153     34.150 kr.  20.500 kr.    15.550 kr.    8.275 kr.

| Priser

Målrettet annoncering
Med sine 145.000 læsere er Fagbladet FOA blandt de største fagblade i Danmark. Som annonce-
medie repræsenterer det den største målgruppe inden for sundhedsområdet. Fagbladet FOA 
udkommer i 4 versioner. Du kan derfor målrette din annoncering til lige netop den sektor inden 
for det offentlige arbejdsmarked, du har brug for at komme i kontakt med.

| Annoncemateriale

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres 
som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).  
Materialet til tekstannon cer kan sendes til  
joergen@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller 
via wetransfer.com. For yderligere tekniske 
detaljer om krav til annon cemateriale se: 
media-partners.dk 
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| Tekstannoncer

Nr. Deadline Udgivelsesdato

1 1 1 .01 .23 14.-17.02.23

2 08.03.23 18.-21.04.23

3 04.05.23 13.-16.06.23

4 08.08.23 05.-08.09.23

5 26.09.23 31.10-03.11.23

6 07.11 .23 18.-21.12.23

| Deadline og udgivelse Læsertal ifølge Gallup:
145.000

Målgruppe:

Udgivelsesfrekvens:

Kontrolleret trykoplag:

FOAs medlemmer

6 gange årligt

169.153 

Tillæg for behandling af word-dokumenter og klargøring til tryk pr. annonce 400 kr.
Stillingsannoncer sendes til stillinger@media-partners.dk

Særplacering

Side 2 Kr. 36.875

Side 5 Kr. 35.900

Omslag side 3 Kr. 36.875

Bagsiden Kr. 42.050

Opslag Kr. 51.450

Advertorial Indhent pris

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms.
Tekstsideannoncer modtages på joergen@media-partners.dk

Indstik
Indhent venligst tilbud på tlf. 2857 0857.
Alle indstik skal have flg. information på
forsiden ”Annoncetillæg”.

Gentagelsesrabatter
3 indrykninger 5 %
6 indrykninger 10 %
Beregnes af grundprisen og opnås ved
bestilling i fast ordre inden for en periode
på 12 måneder.

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod Fagbladet FOAs interesser. 
Kan en annonce forveksles med redaktionel tekst, skal den forsynes med ordet ”Annonce”.
Alle reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Hvis materialefristen overskrides 
bortfalder reklamationsretten.
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| Annoncemateriale

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres 
som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).  
Materialet til tekstannon cer kan sendes til  
joergen@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller 
via wetransfer.com. For yderligere tekniske 
detaljer om krav til annon cemateriale se: 
media-partners.dk 
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| Stillingsannoncer + andre

Priser – stillingssider

1/1 side Kr. 28.300

1/2 side høj Kr. 14.450

1/2 side tvær Kr. 14.450

1/4 side Kr.   7.400

Advertorial Indhent pris

Priser og formater
Uddannelses-, kursus og vikarannoncer
Annoncering kan ske i følgende moduler:
B: 84 x H: 55 mm
B: 84 x H: 110 mm
B: 84 x H: 175 mm
B: 84 x H: 237 mm
Priserne forudsætter levering af færdige PDF-filer.

Kr.  4.000
Kr.  7.975
Kr.  11.900
Kr.  15.900

Nr. Deadline Udgivelsesdato

1 1 1 .01 .23 14.-17.02.23

2 08.03.23 18.-21.04.23

3 04.05.23 13.-16.06.23

4 08.08.23 05.-08.09.23

5 26.09.23 31.10-03.11.23

6 07.11 .23 18.-21.12.23

| Deadline og udgivelse
Læsertal ifølge Gallup:
145.000

Målgruppe:

Udgivelsesfrekvens:

Kontrolleret trykoplag:

FOAs medlemmer

6 gange årligt

169.153
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| Annoncemateriale

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres 
som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).  
Materialet til tekstannon cer kan sendes til  
joergen@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller 
via wetransfer.com. For yderligere tekniske 
detaljer om krav til annon cemateriale se: 
media-partners.dk 
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| Online bannerannoncering

Fagbladetfoa.dk - online annoncering på flere digitale platforme
Direkte annoncering på fagbladetfoa.dk hvor der er mulighed for at placere bannerannoncer på forsi-
den, undersider og artikelsider. Derudover er der mulighed for at annoncere i nyhedsbrevet Fagbladet 
FOA, som udsendes hver fredag til mere end 118.000 modtagere af nyhedsbrevet.

Fagbladetfoa.dk
Fagbladetfoa.dk er et stærkt medie på nettet og godt supplement til det trykte fagblad, der retter sig 
mod FOAs mange medlemmer.

Fagbladetfoa.dk er et omfattende univers med nyheder og populært indhold om arbejdslivet.  
Siden er populær blandt medlemmerne og de 86.260 brugere pr. måned bliver på siden i gennemsnit 
i 3 minutter og 41 sekunder. Dette kan også ses ved at medlemmerne i gennemsnit genererer 214.804 
månedlige sidevisninger. 

Priser og formater
Topbanner (placeres på forside + alle underlæggende sider)  
Skal leveres i følgende formater:
Desktopbanner: B:930 x H:180 px 
Mobilbanner: B:320 x H:160 px. 
CPM pris kr. 100

Run on Site
Eksponeringerne fordeles vilkårligt på alle placeringer.
Skal leveres i følgende formater:
Desktopbanner: B:930 x H:180 px
Mobilbanner: B:320 x H:160 px.
CPM pris kr. 80

Geosegmentering
CPM + kr. 20

Frist
Materiale til annonce- og bannerkampagner skal leveres senest 5 
arbejdsdage før kampagnestart og sendes til joergen@media-partners.dk 
vedlagt specifikation om kunde og kampagneperiode.

Materialekrav bannerannoncer
Materiale til bannerannoncering på fagbladetfoa.dk leveres som gif, jpg eller 
HTML5-bannere. Animation maks. 10 sek. og/eller 3 loops. Lyd er ikke til-
ladt. Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes et link.

Fagbladetfoa.dk - online annoncering  på flere digitale platforme
Direkte annoncering på fagbladetfoa.dk hvor der er mulighed for at placere bannerannoncer på forsiden, undersider og artikelsider. Derudover er der mulighed for at annoncere i nyhedsbrevet ”Fagbladet FOA” som udsendes hver fredag til 158.000 modtagere. 

Fagbladetfoa.dk
Fagbladetfoa.dk er et stærkt medie på nettet og godt supplement til det trykte fagblad, der retter sig mod FOAs mange medlemmer.

Fagbladetfoa.dk er et omfattende univers med nyheder og populært indhold om arbejdslivet. Siden er populær blandt medlemmerne og de 135.000 unikke besøgende pr. måned bliver på siden i gennemsnit i 3 minutter og 43 sekunder. Dette kan også ses ved at medlemmerne i gennemsnit genererer 355.000 månedlige sidevisninger.

Priser og formater 
Topbanner (placeres på forside + alle underlæggende sider)Format B: 930 x H: 180 px + mobilbanner B: 320 x H: 160 pxCPM pris: kr. 100

Run on Site
Eksponeringerne fordeles vilkårligt på alle placeringer.Format B: 930 x H: 180 px + B: 320 x H: 160 pxCPM pris: kr. 80

Geosegmentering
CPM + kr. 20

Frist
Materiale til annonce- og bannerkampagner skal leveres senest 5 arbejdsdage før kampagnestart og sendes til foatekst@dmfnet.dk vedlagt specifikation om kunde og kampagneperiode.

Materialekrav bannerannoncer
Materiale til bannerannoncering på fagbladetfoa.dk leveres som GIF, JPG eller Flash (med indsat ”click tag” + en JPG-fil som backup) - maks. 45 KB.
Animation max 10 sek. og/eller 3 loops. Lyd er ikke tilladt.Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes et link.

Unikke besøgende:
135.000 pr. måned Sidevisninger:

355.000 pr. måned

Besøgende:
190.000 pr. måned

2020

O
nl ine

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

Professionelt mediebureau 
Trykte og digitale medier

Banner

Banner

Brugere:
86.260 pr. måned

Sessioner:
138.343 pr. måned

Sidevisninger:
214.804 pr. måned

Åbningsprocent i nyhedsbrevet:
58,4 %

Tallene er gennemsnitlig pr. måned og baseres kun på de brugere, der har sagt ja til statistisk cookies.
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| Annoncemateriale

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres 
som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).  
Materialet til tekstannon cer kan sendes til  
joergen@media-partners.dk (maks. 20 MB) eller 
via wetransfer.com. For yderligere tekniske 
detaljer om krav til annon cemateriale se: 
media-partners.dk 
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| Nyhedsbrev bannerannoncering

Fagbladet FOAs nyhedsbrev
Fagbladet FOA udsender hver fredag et nyhedsbrev med nyheder, tips og gode råd til medlemmerne.
Nyhedsbrevet er relevant og sætter fokus på medlemmernes hverdag, arbejdsliv og deres oplevelser. 

Priser
Topbanner
Banner efter 1. nyhed
Banner efter 2. nyhed
Alle priser er ekskl. moms

Banner
B: 650 x H: 130 px
Materialet leveres som jpg eller png-fil og må maks. fylde 100 kb.
Der skal altid medsendes URL-adresse og materialet skal leveres 
senest onsdag kl. 12.00 til mail: joergen@media-partners.dk

Kr. 9.000
Kr. 6.500
Kr. 5.100 Fagbladet FOAs nyhedsbrev

Fagbladet FOA udsender hver fredag et nyhedsbrev mednyheder, tips og gode råd til medlemmerne.Nyhedsbrevet er relevant og sætter fokus på medlemmer-nes hverdag, arbejdsliv og deres oplevelser. Dette afspejlersig også i den flotte unikke åbningsrate, som gennemsnitligi 2019 lå på 42%.

Priser*
Topbanner
Banner efter 1. nyhed
Banner efter 2. nyhed

*Alle priser er ekskl. moms

Banner
B: 650 x H: 130 px

Materialet leveres som JPG eller PNG-fil og må max. fylde 100 kb.

Der skal altid medsendes URL-adresse og materialet skalleveres senest onsdag kl. 12.00 til  mail foatekst@dmfnet.dk

kr. 9.000
kr. 6.500
kr. 5.100

Nyhedsbrevet sendes til:
158.000 modtagere Unik åbningsrate:

42%

Udsendes:
Hver fredag

Udgiver
FOA
Staunings Plads 1 - 3
1790 København V

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

Annonce

Annonce

Annonce

Flere Medier
Hos Os

Udsendes hver uge til:  
Mere end 118.000 modtagere 

Unik åbningsrate det seneste år 
(gennemsnit): 
58,4 procent
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| Annoncemateriale

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres 
som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). 
Materialet til tekst- og bannerannon cer kan 
sendes til joergen@media-partners.dk. Stillings- 
annoncer til marianne@media-partners.dk  
(maks. 20 MB) eller via wetransfer.com  
For yderligere tekniske detaljer om krav til 
annon cemateriale se: media-partners.dk 
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Fagbladet FOA
| Jobopslag i nyhedsbrev

Det er muligt at få jobannoncer med i Fagbladet FOAs nyhedsbrev 
Nyhedsbrevet udsendes hver fredag til 118.000 modtagere i mange forskellige faggrupper. 

 

Det eneste, du skal gøre, er at sende os nedenstående: 

1: Jobopslaget skal være på max 86 anslag (inkl. mellemrum)

2: Et logo i .png eller .jpg

3: Navn på afsender (virksomhed/organisation)

4: By (geografisk arbejdssted)

5: Dato for ansøgningsfrist

6: Link til selve jobopslaget på jeres platform 

Pris kr. 4.800,-

| Kontakt
Jørgen Ostenfeld på tlf. 2857 0857 eller
joergen@media-partners.dk
Marianne Lander på tlf. 2967 1446 eller 
marianne@media-partners.dk


