
   

  

   

•  Helse er det originale Helse fra 1954 og i dag 
Danmarks mest læste magasin inden for 
sundhed.

•  Helse skriver i øjenhøjde til danskerne om 
sundhed og forbyggelse – går tæt på de 
store livsstilssygdomme og bringer nyt om 
forskning og behandlingsmetoder. 

•  Helse distribueres gratis til landets apoteker, 
venteværelser hos læger, hospitaler, 
tandlæger, kiropraktorer, høreklinikker etc.

•  Helse udkommer også som gratis magasin til 
iPad mere end 17.000 abonnerer allerede på 
Helse her.
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Ifl g. TNS Gallup
1. halvår 2013

70% er kvinder
77% er meget interesseret i sundhed
54% er meget interesseret i havearbejde
73% er meget interesseret i ernæring sundt/usundt
81% gør en indsats for at passe på krop og udseende
75% undgår helst varer tilsat kunststoffer

78% køber miljøvenligt
62% går meget op i design
76% bruger enten briller eller kontaktlinser
Hver 2. læge og hver 3. sygeplejerske læser Helse

Kilde: Index DK/Gallup

HELSES LÆSERE



UDGAVE TEMA DEADLINE PÅ GADEN

Nr. 1 Hjertekar, børns sundhed, hormoner 12.12.2013 16.01.2014

Nr. 2 Psykiske lidelser, gigt, sund sex 17.01.2014 10.02.2014

Nr. 3 Allergi, kost og medicin, løbetræning og skader 13.02.2014 11.03.2014

Nr. 4 Sukker, huden, død og sorg 10.03.2014 02.04.2014

Nr. 5 * Overvægt, selvskade, fl åter 22.04.2014 15.05.2014

Nr. 6 Haveterapi, smerter, sund mund 12.05.2014 10.06.2014

Nr. 7 Skolestart, misbrug, søvn 03.07.2014 28.07.2014

Nr. 8 Osteoporose, svimmelhed, graviditet 20.08.2014 12.09.2014

Nr. 9 Kræft, infl uenza, hold balancen 26.09.2014 22.10.2014

Nr. 10 Kol, sund aldring og sund jul 05.11.2014 28.11.2014

  

DISTRIBUTION

  Apoteker 60%

  Sygehuse og venteværelser 20%

  Læger, tandlæger, høreklinikker og abonnenter 20%

HELSIDE / M. RAMME
39.900,-
B: 180 mm x H: 235 mm
B: 210 mm x H: 275 mm /
+ 5 mm ekstra til beskæring

2 x 1/1
OPSLAG

RUBRIK
5.800,-

B: 57 mm x H: 44 mm

1/2  SIDE
27.000,-

B: 87 mm x H: 235 mm
B: 180 mm x H: 115 mm   1/2 

OPSLAG 
64.200,-

B: 420 mm x H: 275 mm
+ 5 mm ekstra til beskæring

1/4 SIDE
16.200,-

B: 87 mm x H: 115 mm
B: 180 mm x H: 55 mm

BAGSIDE
54.000,-

B: 210 mm x H: 275 mm
+ 5 mm ekstra til beskæring

BAGSIDE

1/1

1/3 SIDE
21.600,-

B: 57 mm x H: 235 mm
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1/6 SIDE GUIDE
6.650,-

B: 57 mm x H: 115 mm

1/6

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2014. 
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UDGIVELSESPLAN 2014

FORMATER

KONTAKT

  

– udgiver 3 spændende sundhedsmagasiner, 
som i øjenhøjde skriver til danskerne om 
sundhed og forebyggelse. Visionen er at 
inspirere danskerne til at opnå et længere 
og bedre liv. Budskabet bliver formidlet 
gennem design, foto illustrationer og ikke 
mindst det skrevne ord. Vores mål er at lave 
kommunikation, der bevæger – bevæger 
holdninger, bevæger følelser og som får læserne 
til at bevæge sig for sundhedens skyld.

Forlaget 
Mediegruppen

Hos Mediegruppen fokuserer vi på at lave kommunikation, som bevæger. 
Bevæger holdninger, følelser eller varer ud af butikken. Vi arbejder fl eksibelt med 
opgaver ud fra dine ønsker, så resultatet bliver værdifuldt for både dig og dine kunder. www.mediegruppen.net

Læs mere på

BUREAUPROVISION
Der ydes 5% bureauprovision for sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse. 
Ydes kun til nominerede bureauer.

ANNONCEMATERIALE
Alt materiale skal leveres færdigt som trykklar højtopløselige PDF-fi ler, 
CMYK separeret, gerne som PDF/X-fi ler. 
Sendes elektronisk til: helle@mediegruppen.net

INDSTIK
Kontakt salgsafdelingen for pris.

Mediegruppen hjælper gerne med din annonce. Kontakt os og hør nærmere.

*Annoncetest

ANNONCEKONSULENTER

HELSE:

Helle Hviid 
Tlf. 7670 6432, helle@mediegruppen.net 

NATURLI OG KROP+FYSIK:

Mette Baastrup 
Tlf. 7640 6411, baastrup@mediegruppen.net

helse
Viden om sundhed

mad familieliv konsultation forebyggelsesundhed

I samarbejde med Sundhed.dk, Danske  
Regioner og en lang række patientforeninger.

Udgave 05 / maj 2013
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Bækkenløsning kan 
være invaliderende

Pimp din madpakke
Aktive frikvarterer

Orienteringsløb
Træn din bækkenbund

+Tema:

Bækken og 

hofTe

Magasin fra fysioterapeuterne:   Motion  +  fysioterapi  +  sport  +  fritid  +  energi  +  velvære    

Ondt i 
hOften
Træn dig frA 
smerTerne

En ny hofte er ikke 
noget at grine af

Henrik Løkkegaard
+

Frygtede for karrieren

når graviditet
bliver til sygdom

SPIS DIg TIL
STæRke knogLeR

Krop & Fysik
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Mere end bare salt
– salt har også indhold14 Græsplænen er

et helt apotek42Lær at prioritere
– og få tid til sjov40
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Stabilt blodsukker 
= sund og slank
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og flow

Vi skal 
lovgive  
om motion!

Lars Bom

– en holdning til livet
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