
Målgruppe: 
Fysioterapeuter

Kontrolleret trykoplag: 
14.457

Udgivelsesfrekvens: 
8 gange årligt. 

Medieinformation 2017

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

* Deadline kl. 12.00

Fysioterapeuten sendes direkte til fysioterapeuternes private 
adresser og har fokus på fysioterapifaget, seneste forskning, nye 
behandlingsmetoder osv. Desuden indeholder magasinet artikler 
om arbejdsmarked, kompetenceudvikling, sundhedspolitik m.v.
 
Med en annonce i Fysioterapeuten er du i kontakt med en mål-
gruppe, der har stor indflydelse på indkøb af udstyr, inventar 
og hjælpemidler til både offentlige og private organisationer og 
virksomheder, og som selv er aftagere af bl.a. træningsudstyr, 
it-systemer, arbejdsbeklædning m.v.
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Udgivelsesplan 2017

Nr.  Deadline kursus- og Deadline
 tekstannoncer Stillingsannoncer  Udgivelsesdato
1 10.01.17 17.01.17  01.02.17
2 21.02.17 28.02.17  15.03.17
3 18.04.17 25.04.17  10.05.17
4 29.05.17 06.06.17  21.06.17
5 01.08.17 08.08.17  23.08.17
6 12.09.17 19.09.17  04.10.17
7 17.10.17 24.10.17  08.11.17
8 21.11.17 28.11.17  12.12.17
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Fysioterapeut på intensiv afdeling
TEMA SIDE 22-39

Første skridt mod en  arbejdsgiverforening
SIDE 10 

Min arbejdsplads:  Idrætsefterskolen
SIDE 20



Stillingsannoncer på fysio.dk med 
henvisning i Fysioterapeuten
Ved køb af stillingsannonce på fysio.dk får du en 
henvisningsannonce i Fystioterapeuten, inde-
holdende firmanavn, by, stillingsbetegnelse og 
ansøgningsfrist. 
Annoncen bliver lagt på fysio.dk inden for 24 
timer på hverdage. Pris: 3.775 kr.
Medlemspris (kun fysioterapeutejede 
virksomheder): 2.500 kr. 

Tilkøb af stillingsannonce i 
Fysioterapeuten
Hvis du ønsker, at din annonce i 
Fysioterapeuten skal være mere end en 
henvisning, kan du tilkøbe en bladannonce. 

Priser for tilkøb af bladannonce:
1/8 side medl. 500 kr. / ikke medl. 1.000 kr.
1/4 side medl. 900 kr. / ikke medl. 1.800 kr.
1/2 side medl. 1.600 kr. / ikke medl. 3.200 kr.
1/1 side medl. 3.000 kr. / ikke medl. 6.000 kr. 

Tillæg for håndtering af word-dokumenter og 
klargøring til tryk pr. stillingsannonce 375 kr.

Tekstsideannoncer i Fysioterapeuten
1/4 side 4.600 kr.
1/2 side 6.575 kr.
1/1 side 10.150 kr.
Bagside 11.550 kr.
Omslag side 2 og 3  11.075 kr.
Side 9 11.075 kr.
Opslag side 8 og 9 15.225 kr.

Kursusannoncer i Fysioterapeuten -
samt på fysio.dk
1/8 side 2.400 kr.
1/4 side 4.675 kr.
1/2 side 6.150 kr.
1/1 side 9.650 kr.

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

Annoncematerialet til tekstsideannoncer skal sendes elektronisk til: fysiotekst@dmfnet.dk

Annoncematerialet til kursusannoncer skal sendes elektronisk til: fysiokursus@dmfnet.dk

Annoncematerialet til stillingsannoncer skal sendes elektronisk til: fysiojob@dmfnet.dk 

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

1/1 side
B: 180 x H: 231 mm
Til kant
B: 210 x H: 270 mm 
+ 5 mm til beskæring 

1/8 side
B: 87,5 x H: 54 mm

1/2 side
B: 180 x H: 113 mm 
B: 87,5 x H: 231 mm 

Bagside til kant
B: 210 x H: 270 mm
+ 5 mm til beskæring

1/4 side
B: 87,5 x H: 113 mm

Priser & formater for Fysioterapeuten
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Børn med 
torticollis
NY TILGANG I BEHANDLINGEN 
SIDE 30

Formand på turné til flere kommuner
SIDE 14 

En vigtig del af  beskæftigelsesindsatsen
SIDE 18

#06 2016 · 98. ÅRGANG

terapeuten
FYSIO

Osteoporose og fysisk træning
TEMA SIDE 30-45

De dårligst lønnede 
nyuddannede er ansat i den private sektor

SIDE 8 

Bachelorpris til artikel om fodbold i psykiatrien
SIDE 16

Fysio.dk henvender sig til ligeledes til hele spektret af fysioterapeuter i alle sektorer og har 
34.000 besøgende pr. måned. Herunder 4.500 sidevisninger i kursusannonce-kalenderen og 
19.000 i jobbanken.
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