
Over 700.000 mennesker i Danmark lever med en sygdom i led, 
ryg eller muskler. I LedSager får de viden og værktøjer til et 
bedre liv med gigt. Bladet formidler nyheder om forskning og ny 
behandling foruden artikler om personlige erfaringer, livsstil – 
og nyttige råd, der kan lette hverdagen.

Der findes over 200 gigtsygdomme, som alle medfører smerter og 
nedsat fysisk funktion. Alle – børn og unge, mænd og kvinder i 
alle aldre – kan få gigt, og antallet vil stige i de kommende år.

Læserprofil* 

• 65,3 % er +60 år

• 69,9 % er kvinder

• 64,7 % er meget/ret interesseret i sundhed

• 76,6 % undgår helst varer tilsat kunstige stoffer

• 81,2 % vil gerne betale ekstra for kvalitetsprodukter

• 75,8 % køber helst miljøvenlige produkter

*Ifølge Gallup 1. halvår 2016

* Deadline kl. 12.00

Målgruppe: 
Mennesker med gigt

Kontrolleret trykoplag: 
76.468

Udgivelsesfrekvens: 
4 gange årligt

Medieinformation 2017

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

Udgivelsesplan 2017
Nr.  Deadline* Udgivelsesdato
1 23.01.17 22.02.17
2 24.04.17 24.05.17
3 31.07.17 30.08.17
4 30.10.17 29.11.17 Mænd 
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SLIDGIGT

PÅRØRENDE:
FØL LØS!

Læsertal ifølge 
Gallup: 103.000

Index Danmark/Gallup (1. halvår 2016) 



Kontrolleret trykoplag
76.468 eksemplarer

Læsertal
103.000 læsere ifølge Gallup 1. halvår 2016

Gentagelsesrabat
Ved 2 indrykninger: 10%
Ved 4 indrykninger: 15%

Levering af materialer
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Media-
forsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale. 
Se www.dmfnet.dk
For materiale, der ikke overholder disse kravspecifikationer, vil efterbehandling 
blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Annoncemateriale
Materiale sendes som færdig pdf til ledsager@dmfnet.dk

Reklamationsret
Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. 
Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Generelle oplysninger
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer med diverse 
anprisninger, som strider mod Gigtforeningens etik og moral.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering 
af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerheds-
stillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. DRRBs liste.

Udgiver 
Gigtforeningen 
Gentoftegade 118 
2820 Gentofte  
Tlf.: 3977 8000 
www.gigtforeningen.dk  
info@gigtforeningen.dk

Annoncesalg
Dansk Mediaforsyning
Elkjærvej 19
8230 Åbyhøj
Tlf.: +45 7022 4088
www.dmfnet.dk  
ledsager@dmfnet.dk

MD

1/1 side
Kr. 21.100
B: 178 x H: 250 mm
Til kant 
B: 208 x H: 278
+ 5 mm til beskæring 

1/8 side
Kr. 4.850
B: 87 x H: 59 mm

1/2 side
Kr. 12.950
B: 178 x H: 122,5 mm 
B: 87 x H: 250 mm 

1/4 side
Kr. 7.700
B: 87 x H: 122,5 mm 

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

Bagside
Kr. 26.950
B: 208 x H: 278 mm
+ 5 mm til beskæring

1/3 side
Kr. 8.900
B: 178 x H: 80 mm 

2/1 side til kant
Kr. 32.500
B: 416 x H: 278 mm
+ 5 mm til beskæring 

+
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Smerter  
skal tages 
alvorligt

Mød en  
mor til et  
barn med 
børnegigt

3,7 mio. kroner  til forskning

Indstik og særplacering
Indhent venligst tilbud på 
tlf. 7022 4088.

Særplacering + 10%.


