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Fakta om medlemmerne af
Dansk Psykolog Forening
Psykologernes fagblad Psykolog Nyt udkommer 20 gange om året.
Bladet redigeres efter kriterier som nyhedsinteresse, relevans, kvalitet, mangfoldighed og hensyn til målgrupperne. Der er artikler om den
nyeste forskning, klummer, journalistiske dagsordensættende historier
og debatartikler, som ofte er skrevet af psykologerne selv. Stof i Psykolog
Nyt må gerne gøre én klogere, men også gerne udfordre læseren – og
skabe debat.
Størstedelen af artiklerne er skrevet af psykologerne selv, hvorved bladet
får en stor faglig tyngde. Men det er faglighed ud i bredden og med en
formidling, så Psykolog Nyt ikke kun er fagbladet for psykologer, men
også tilbyder viden om psykologi til andre interesserede. I journalistisk
form dækker bladet desuden stof om f.eks. arbejdsmarked, etik, uddannelse og centrale dele af det foreningsliv, psykologerne er aktive deltagere i.
Psykolog Nyt udgives af Dansk Psykolog Forening og udsendes til mere
end 9.000 psykologer og psykologistuderende. Medlemsdækningen
skønnes at være over 90 procent. Bladets modtagere er både offentligt
ansatte, privatansatte og selvstændige erhvervsdrivende – og ca. 1.500
studerende. Læserne dækker både det kliniske område, organisationspsykologien, forskning, uddannelse, human ressource o.s.v.
Psykolog Nyt suppleres med et elektronisk nyhedsbrev, Nyt fra Dansk
Psykolog Forening, der udkommer 20 gange om året, med nyheder fra
redaktionen og fra foreningen med mulighed for at indrykke joblinks og
annoncer for produkter og kurser.
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Hvor er de ansat?

Privat praktiserende

Psykolog Nyt er medlem af Danske Specialmedier og omfattet af
Specialmediernes Oplagskontrol. Bladet distribueres af Post Danmark til
alle medlemmer.
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Redaktion
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Medlemsvækst i Dansk Psykolog Forening
9.000

Psykolog Nyt
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
Telefon 35 26 99 55
www.dp.dk/psykolognyt

Medlemsstatistik, Dansk Psykolog Forening.

1. kvartal/2012
1. kvartal/2012 1. kvartal/2012

1. kvartal/2011
1. kvartal/2011 1. kvartal/2011

1. kvartal/2010
1. kvartal/2010
1. kvartal/2010

1. kvartal/2009
1. kvartal/2009
1. kvartal/2009

1. kvartal/2008
1. kvartal/2008
1. kvartal/2008

1. kvartal/2007
1. kvartal/2007
1. kvartal/2007

Kilde

1. kvartal/2006
1. kvartal/2006
1. kvartal/2006

Tel. +45 70 27 11 55
epost@dgmedia.dk
www.dgmedia.dk

1. kvartal/2005
1. kvartal/2005
1. kvartal/2005

Annoncesalg

1. kvartal/2004
1. kvartal/2004
1. kvartal/2004

5.000

1. kvartal/2003
1. kvartal/2003
1. kvartal/2003

8.000
7.000
9.000
7.000
6.000
8.000
6.000
5.000
7.000
5.000

1. kvartal/2002
1. kvartal/2002
1. kvartal/2002

9.000
8.000

6.000

DG Media as
Store Kongensgade 72
DK-1264 København K

19-30 år

1366
Medlemmernes alder- og kønsfordeling

Bladet er sammen med jobportalen www.psykologjob.dk det dominerende medie for jobannoncering efter psykologer. Samtidig henter de fleste
læsere deres viden om relevante kurser i Psykolog Nyt.

Jørgen Carl
Redaktør
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Priser

Udgivelsesplan 2014

Tekst- og jobannoncer
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år
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år

1⁄4-side: kr. 4.900
B: 86 x H: 118 mm
1/2-side: kr. 7.200
B: 176 x H: 118 mm

1/1-side: kr. 11.200
B: 176 x H: 237 mm

Nr. Bestilling/tekst Bestilling/job
kl. 12
kl. 12

1⁄4-side: kr. 4.900
B: 41 x H: 237 mm
1/2-side: kr. 7.200
B: 86 x H: 237 mm

Side 3: kr. 13.900
B: 210 x H: 282 mm
+ 3 mm til beskæring

5 år
0 år
år

1/1-side til kant:
kr. 11.700
B: 210 x H: 282 mm

Bagside inkl. farver:
kr. 15.900
B: 150 x H: 282 mm

+ år

+ 3 mm til beskæring

+ 3 mm til beskæring

5årår

+ år
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15. maj

30. maj

11 26. maj

29. maj

29. maj

13. juni

12 10. juni
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12. juni
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21. august
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Øvrige priser

Farvetillæg
Særplacering
Opsætning af 1/1-side
Opsætning af 1/2-side
Opsætning af 1/4-side

kr. 1.700
+ 10 %
kr. 1.000
kr. 500
kr. 300

2 indrykninger
3 indrykninger
5 indrykninger
10 indrykninger
20 indrykninger

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min.
300 dpi, CMYK. Fonte skal være inkluderet). Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 KB) eller via
ftp-server. Kontakt DG Media om dette. For yderligere tekniske
detaljer om krav til annoncemateriale se www.dgmedia.dk.

Distribueret oplag i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.744

5 % rabat
10 % rabat
15 % rabat
20 % rabat
25 % rabat

Storkunderabat
5 % storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr.
100.000.
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes
inden for 12 måneder.

Godtgørelse

Annoncemateriale

Kontrolleret af Specialmediernes Oplagskontrol (FMK) i perioden
1. juli 2012 – 30. juni 2013:

Rabatter
Gentagelsesrabat

17. oktober

Oplag

Indstik
Indhent venligst tilbud

38%%

315%%

1 9. december
2 6. januar

+ 3 mm til beskæring

DG Media varetager annoncesalget for rubrikannoncer med en
størrelse på 1/4-side og derover. Kontakt Psykolog Nyt for rubrikannoncer i formater mindre end 1/4-side.

27 %

Udgivelse

Side 9: kr. 12.900
B: 210 x H: 282 mm

Rubrikannoncer

7%

Materiale
kl. 12

Til reklame- og mediabureauer ydes 3 % materialegodtgørelse
for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2 % informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede, jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Onlineannoncering
Psykologjob.dk

www.dp.dk

Topbanner

Forsidehenvisning

Bundbanner

Bundbanner

Læg en jobannonce på Psykologjob.dk og få kontakt til de
rette kandidater. Jobbasen har ca. 20.000 besøg om måneden, heraf 7.500 unikke besøgende.

Priser

Som standard lægges jobannoncer i Psykolog Nyt også på
Psykologjob. Første stilling er inkluderet i jobannonceprisen.
Herefter koster det kr. 1.450 for efterfølgende job i samme
annonce. Ved henvisningsannonce i bladet tillægges kr.
2.900 for fuldt opslag på Psykologjob.
Jobannonce (30 dage) på Psykologjob.dk
uden printannonce

kr. 4.900

Bannerannoncer - Psykologjob
Topbanner
B: 1000 x H: 150 px.
Pris: indhent tilbud
Sidebanner
B: 230 x H: 200 px.
Pris: indhent tilbud
Bundbanner
B: 740 x H: 60 px.
Pris: indhent tilbud
Jobagent
B: 468 x H: 60 px.
Pris: indhent tilbud

Materiale

Ved jobannoncer uden printannonce skal jobopslaget sendes
til epost@dgmedia.dk som Word-fil. Logoet til jobannoncenskal medsendes som en GIF eller JPG i formate B: 250 X H:
150 px. Materiale til bannerannoncering skal sendes som GIF,
JPG eller Flash (med indsat ”clikc tag” + en JPG som backup)
i maks. 45 KB. Animation maks. 10 sek og/eller 3 loops. Der
skal altid medsendes en URL-adresse. Materiale skal sendes
til epost@dgmedia.dk senest 5 arbejdsdage før opstart.

Få jobannoncen på Psykologjob fremhævet på forsiden af
Dansk Psykolog Forenings hjemmeside, www.dp.dk, med et
joblink. Hjemmesiden har ca. 24.000 besøgende om måneden, heraf ca. 13.000 unikke besøgende. Hjemmesiden har
desuden ca. 81.000 sidevisninger om måneden.
Joblinks er inkl. overskrift, ansøgningsfrist og logo og henviser til jobopslag på Psykologjob. Joblinks kan købes for min.
én uge ad gangen.

Priser

Joblink på forsiden af www.dp.dk med overskrift, ansøgningsfrist og logo
kr. 1.900

Materiale

Logo til joblink skal sendes til epost@dgmedia.dk som GIF
eller JPG i formatet B: 250 x H: 150 px.

OBS! Muligheden for joblink introduceres primo 2014.

Onlineannoncering
Nyhedsbrev

Udsendelsesplan 2014
Joblink

Banner efter
1. nyhed

Banner efter
4. nyhed

Mailudgave

Bestillings- og
materialefrist kl. 12

Udsendelse
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16
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20
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Materiale
Nyt fra Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening udsender hver fjortende dag
et elektronisk nyhedsbrev til ca. 8.000 modtagere ud af
de 9.030 medlemmer. Åbningsprocenten er på ca. 57%.
Nyhedsbrevet er et supplement til det trykte blad og indeholder nyheder fra redaktionen og foreningen – med mulighed
for indrykning af joblinks og bannerannoncer for produkter
og kurser.

Priser
Banner efter 1. nyhed,
B: 545 x H: 134 px
kr. 5.900
Banner efter 4. nyhed,
B: 545 x H: 134 px.
kr. 3.900
Joblink m. overskrift, ansøgningsfrist og logo
kr. 2.900
Priser er pr. udsendelse.

Materiale til bannerannoncering skal leveres som en GIFeller JPG-fil og må maks. være 45 KB. Til alle type bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.
Logo til joblink skal sendes som en GIF eller JPG i formatet B:
250 x H: 150 px.
Alt annoncemateriale skal sendes til epost@dgmedia.dk
senest 5 arbejdsdage før opstart.
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Skandinaviens største mediehus
– mere end 100 medier

august / september 2013 • pris dkk 65,95 eur. 9

s m a g o g b e h a g • a u g u s t / s e p t e m b e r 2 013

SILGRANIT ®NYHEDER!
NY SILGRANIT® VASK &
NY SILGRANIT® FARVE

g a s t r o n o m i ,

v i n ,

f o r k æ l e l s e

vi vil ha'
kød i salaten
elsk romantisk
gastronomi på
Frederiksminde

vinduel

vildt med grønbech

hot guide

– bordeaux årgang
2009 mod 2010

til verdens hotteste
storby – shanghai

vintip: køb barolo
til glas og kælder
anmeldelser: amass,
strandmøllekroen,
canblau og manzel

BLANCO ELON XL 6 S
I SILGRANIT® KLIPPEGRÅ

Køkkenvasken BLANCO Elon XL 6 S er en kompakt og rummelig køkkenvask, der er ideel til det lille
køkken. Her vist i den nye unikke Silgranit® -farve: Klippegrå. En dyb grå farve, der skifter karakter alt
efter lyssætning og kombination med andre materialer.
Oplev nyhederne i a+n show room.
Scan koden eller klik ind på www.an.dk/combicolours og leg med kombinationer
af de mange Silgranit® -farver og forskellige bordpladematerialer.
a+n show room - Meterbuen 2-4 - 2740 Skovlunde - www.an.dk - info@an.dk - 90 13 40 10

Målrettede medier • Effektive annoncepakker
Bedre kontaktpriser • Dokumenteret effekt

Roden
Paul Cunningham har fundet tilbage
til rødderne og fjernet de forstyrrende
elementer i sin mad

22.08.2013 - 18.09.2013

9 770904 670005

kr. 65,95

00006

superskarpe knive | svingdøren | selina juul | talentet andreas saxskiold-nørup

BK returuge 38

Prosa
b l a d e t

31. maj 2013 | 67. årgang | Dansk Psykolog Forening

De it-professionelles fagblad · 1 · Januar · 2012

10

Tema: Singularitet
Når computer og menneske
smelter sammen

Dit skrald · side 14
Små piger omskæres · side 23
Test din bank · side 32

side 17-23

Tema ensomhed · side 36
Skal konen skiftes ud? · side 64

Prof eller
pop?

Vi gi’r årene baghjul:

Firs &
fucking
fantastisk

To debatartikler tager organisationspsykologien kærligt under
vingebenet. Fylder modelunerne mere end evidensen?

SIDE 4 & 10

Angry Birds flytter ind hos HTML5

side 10-11

side 52

aeldresagen.dk/nu

Fra uventet kant

Psykologens nye roller

Ae & klappe

Klummen: De unge, der opsøger
varmestuerne, er også unge, som
vi kan lære noget af.

Skal psykologen være fremtidens
innovationsleder. En workshop
har arbejdet med stoffet.

Er det nødvendigvis sådan, at
tætte tilknytningsfigurer udelukkende består af mennesker?

SIDE 13

SIDE 14

SIDE 18

It-fagets Pension ser dagens lys s. 7

august 2013

139276_NU_0413_INDHOLD.indd 1

Anmeldelse af Steve Jobs’ biografi s. 28

15/07/13 08.52
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Vend og se mere

...come join us

Nupokuren er Danmarks mest veldokumenterede slankekur, som sikrer
dig alle de vitaminer, mineraler og
fibre din krop har brug for.

dit vægttab

kickstart

nr. 06 · 2013

Smart biblioteksløsning – en naturlig del af

Smart living

Nyt fagblad
Tre formandskandidater
Fire næstformandskandidater

Smart economy optimerer den enkelte forretning
også i en større sammenhæng.

➤

Smart mobility flytter biblioteket hen hvor brugeren
er og giver adgang til at skabe, dele og remixe.

➤

Smart environment gør udtrykket mangfoldigt og inspirerende.

➤

Smart governance baner vej for at centrale beslutninger
udmøntes i lokal kontekst.

stop madspild
og spar penge

er

for
Der løg
hvidndt
su

nr. 8 · september 2013

fagm ag a sin
2013

tema

Hvor langt
vil du gå for
et job?
06

You dream
We design
United we advance
Library Solutions
www.dantek.dk

tekst xxxx xxxxxx redaktionen@socialrdg.dk foto xxx xxxx

152012SOCIALRÅDGIVERENTRYK.indd 1

Smart people kan fokusere på kernekompetencer;
kreativitet, formidling og livslang læring.

➤

4

opskrifter på
kernegodt
brød

selina juul, kvinden bag stop spild af mad:

BiBliotek aR

tema: moBilitet

Unikt og i fællesskab
Bibliotekets forretningssystem er smart, når:
➤

sådan lærer
du at stå på
rulleskøjter

foRBundets
Juni

– hvor fællesskab understøttet af teknologi fremmer
livskvalitet, effektivitet og bæredygtighed.

“Jeg fniser, når
jeg hører ordet
professor”
lars Uggerhøj
danmarks
første
socialrådgiverprofessor

Al henvendelse:
Magasinet Sundhed ApS · Store Kongensgade 72 · 1264 København K
Telefon 70 27 11 55 · epost@magasinet-sundhed.dk

Nupo er det
fornuftige valg
når du skal tabe dig,
eller hvis du blot
vil vedligeholde
din vægt.
Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33
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Ny diæt kaN
løse maveproblemer

TEMA | MÆLKEKAMPAGNE | sidE 10-11
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Unge
springer
tandlægen
over
kom i form på
sportshotel i
rebild bakker

Til kamp for mælken
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OPLEVELsEN
fOR LIVET
”jeg bliver TiT
mindeT om deT
af omgivelserne”

TIL ELITEUDØVERE OG TRÆNERE
# 26 | jULI 2O12
PRIs 50 kR.

HenrieTTe mikkelsen
ol-guldvinder 2004

“MØDE UsaIN BOLT“
“sE DaNNEBROG
Gå TIL TOPs”
”RaMME MIT hØjEsTE
NIVEaU“
- 18 aTleTer
forTæller om
ol-drømme og mål

INDIVIDUaLIsTER
— 1 MåL
fire forskellige
fyre Har HafT
eT år Til aT
opbygge en sTærk
k4-kajak Til ol

iNterview
tema

Gør vi nok for at stoppe
tilbagegangen i naturen

haN fØLER sIG

hELT

aLMINDELIG
MEN EskILD EBBEsEN kaN BLIVE
DEN MEsT VINDENDE OL-DaNskER

plus

To Hansen-generaTioner Til ol
pl vender Hjem
smugkig ind i ol-byen

Natur og
landbrug

Natur
forsvinder

Ny avis

Natur & Miljø
har fået en søster
avisen Natur & miljø
kommer tættere på dig og
vores resultater for naturen

Naturportræt

Det VilDe
SVin
nu i Danmark
– genindvandret fra tyskland

mød Jørn Jespersen,
eksformand for natur- og
landbrugskommissionen

Fakta

BiogaS
– godt for både
natur, landbrug og
forbrugeren

Betingelser
Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen/periodestart. Betalingsfristen er
netto kontant 10 dage efter udgivelsesdato/periodestart.
Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan
DG Media kræve, at annoncen betales forud. Rabat ydes
ikke af tillægspriser.
Reklamation
DG Media eller mediet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens
angivelser. Det gælder også materiale modtaget fra andre
medier, materiale der ikke er i overensstemmelse med de
tekniske data, eller hvis materialefristen overskrides.
For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en

reduktion efter DG Medias skøn, der højst kan beløbe
sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet. Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende
skal være DG Media i hænde senest 5 dage efter
annoncens indrykning.
Indrykkes en annonce fl ere gange med samme fejl,
uden at DG Media modtager reklamation, ydes
eventuel dekort kun for den første indrykning.
Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for DG
Media eller over for mediet for fejlagtig, forsinket
eller manglende indrykning af de bestilte annoncer
eller eventuelle følger af sådanne fejl.
Annullering
Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til DG
Media senest 5 hverdage før bestillingsfristen.

Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan
ikke annulleres uden forudgående aftale med
DG Media.
I tilfælde af annullering af annoncering, hvortil der
er ydet rabat i sammenhæng med tidligere eller
anden annoncering, vil den for meget givne rabat
efterfaktureres.
Øvrige bestemmelser
DG Media forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der
strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke
der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises.
Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel
tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes
med ordet “annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde. Der tages forbehold for trykfejl.

Ring på 70 27 11 55 og tag en marketingsnak med os!

