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Fina fisken
i fokus

En av fyra
saknar rätt
hjälpmedel

Båtguiderna som erbjuder
skärgårdsäventyr för alla

Motion och
sömn i stället
för medicin
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TV-PROFILEN
MARK LEVENGOOD:
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Rullstolsskola
i solen blev
en livsuppgift
SISTA ORDET:

Visst kan det
löna sig att
överklaga

Träning
med udda
redskap

Anhöriga
valde egen väg
för att orka

Travtränaren
Stefan Hultman
knockades av mg

MÅ BRA:

Så slipper du
smärta i axlarna
Allt svårare få
stöd utan strid
Tv-profilen
ger parkinson
ett ansikte

Tillbaka på
jobbet med
robothandske
Daniel Nilsson
Efter två stroke kan
iker igen
ändå arbeta som mekan

Ministern
inviger
kongressen
Ridterapin
på ny arena

Han tar
fighten mot
parkinson

Boxning håller
sjukdomen i
schack

Annonsprislista 20 1 8
Reflex är Neuroförbundets medlemstidning, som även riktar sig till
beslutsfattare och professionellt verksamma inom områden som
påverkar livet för personer som lever med en neurologisk sjukdom
eller funktionsnedsättning.
Exempel på sjukdomar och skador som finns bland Neuroförbundets
medlemmar är ms, stroke, Parkinsons sjukdom, cp, ryggmärgsskador
och olika neuromuskulära sjukdomar. Ingen annan tidning i landet täcker
så många diagnosgrupper.
Tidningen är fylld med reportage och nyheter, inklusive de senaste
forskningsrönen. Reflex utkommer med fyra nummer per år.
Välkommen som annonsör i Reflex!
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Annonspriser
Tekniska
upplysningar:

Annonsmaterial
levereras via mejl och
märks med ”Reflex samt
utgåva”.

Helt uppslag: 27 200 kronor

Helsida: 16 500 kronor

410 x 245 mm
Utfall: 440 x 280 mm + 5 mm

190 x 245 mm
Utfall: 220 x 280 mm + 5 mm

Rekommenderat
filformat:
tryckoptimerad pdf.
Upplösning: 300 dpi
Färginställning: cmyk

u u u

Halvsida: 11 900 kronor

Kvartssida: 8 100 kronor

Stående: 90 x 245 mm
Liggande: 190 x 120 mm

Stående: 90 x 120 mm
Liggande: 190 x 60 mm

Branschregister:
6 000 kronor
60 x 45 mm (4 utgåvor)

Materialadresser:
reflex@mediakraft.se
Traffic: Anneli Bonde
Telefon: 08-23 45 30

Begärd placering:
Helsida, 2:a och 3:e omslag: 17 500 kronor
Helsida, 4:e omslag, utfall,
220 x 250 mm: 19 500 kronor

Bilagor: Begär offert

Österlånggatan 43,
111 31 Stockholm

Bannerannonsering på www.neuroforbundet.se:

Telefon 08-23 45 30

Kvartal: 20 000 kronor n Halvår: 30 000 kronor n Helår: 50 000 kronor
Filformat: jpg, gif, png n Format: 220 px x 125 px (bredd x höjd)

info@mediakraft.se

För annonsbokning:
Kontakta
Carl
Larsson
Telefon:
08-23 45 35,
0701-47 50 29
Telefon:
08-10
39
20 E-post:
reflex@bs-media.se
E-post:
carl.larsson@mediakraft.se
Adress:
Bengtsson & Sundström Media, Tidningen Reflex, Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
Endast skriftlig annullering, senast tre veckor före materialdag. Bokningar gjorda senare än tre veckor före materialdag kan ej
annulleras. Avsteg från dessa villkor resulterar i full debitering för bokat utrymme.

Utgivningsplan 2018
Sista bokningsdag

Sista materialdag

Utgivningsdag

#1

22 januari

31 januari

21 februari

#2

20 april

2 maj

21 maj

#3

17 augusti

29 augusti

19 september

#4

6 november

14 november

5 december

