
Medieinformation 



Redaktionel målsætning
Myelomatosebladet er medlemsblad for patienter og  
pårørende berørt af myelomatose (kræft i knoglemarven) og 
AL amyloidose. Bladet beskæftiger sig med behandlings-
muligheder, forskningsresultater, livet med myelomatose 
og AL amyloidose, patienters og pårørendes udfordringer 
samt politiske beslutninger og sundhedsfaglige emner, 
som vedrører behandling sundhedsøkonomi mv.

Uafhængighed
Myelomatosebladet er et uafhængigt, medie baseret på  
journalistiske principper om objektivitet og redaktionel 
uafhængighed. Bladet tilrettelægges, skrives, redigeres 
og layoutes professionelt af en frivillig redaktør og frivillige 
journalister samt en lønnet grafiker. 

ENLI’s etiske regler
Dansk Myelomatose Forening forventer som udgiver af  
Myelomatosebladet, at vore annoncører – lige som vi selv  
– overholder ENLI’s etiske regler (Etiske regler for læge- 
middelbranchens samarbejde med patientforeninger mv. 
(Patientforenings-kodekset)): https://www.enli.dk/ 
media/49895/etiske-regler-for-samarbejde-patientfor-
eninger-version-20-januar-2020.pdf

Generelt
Myelomatosebladet overholder gældende lovgivning, og 
bringer derfor ikke annoncer vedrørende receptpligtig  
medicin og navngivne medikamenter. Dansk Myelomatose  
Forening forbeholder sig retten til at afvise konkrete 
annoncer.
 

Bladet udsendes til:
/ Foreningens ca. 1.100 medlemmer (december 2022)
/ Hæmatologer, sygeplejersker og forskere 
/ Politikere på nationalt og regionalt niveau
/ Beslutningstagere og interessenter inden for  
 sundhedsområdet
/ Interesseorganisationer inden for forskning og sundhed
/ Patientorganisationer i det øvrige Skandinavien inden  
 for det hæmatolgiske område
/ Medicinal-, biotek- og medicoindustrien

Udover de personligt adresserede eksemplarer distribueres  
bladet til landets hæmatologiske ambulatorier, som 
modtager bladet til uddeling i venteområderne, samt til 
lokalafdelingerne i Kræftens Bekæmpelse. 

Desuden uddeles bladet ved konferencer, seminarer og  
messer, som foreningen afholder eller deltager i.

Myelomatosebladet er ikke omfattet af Dansk Oplags- 
kontrol. Bladet trykkes i 1.700 eksemplarer.

Branchekode
8.0 Sundhed og behandling

Tryk
Myelomatosebladet udgives i formatet 21 x 26 cm og 
trykkes i CMYK 4+4 offset i 1.700 eksemplarer på matsilk 
170 gram med omslag på matsilk 220 gram. Derudover 
publiceres bladet som E-pages på www.myleomatose.dk.

Uge Udgave Deadline for booking Materiale deadline  

 11 1 / 2023 6. februar 27. februar 

 22 2 / 2023 1. maj 15. maj  

 37 3 / 2023 14. august 28. august 

 49 4 / 2023 6. november 20. november

Udgivelsesplan og tidsfrister 2023



Annoncepakker og priser
Som udgangspunkt indgås helst årsaftaler om annonce-
ring i form af annoncepakker, men ønskes enkeltstående 
annoncering, kan dette ske efter aftale.

Fakturering sker kvartalsvis ifbm. hver enkelt udgivelse. 
Alle priser er ekskl. moms.

Guldpakken
1 stk. 2/1 (opslag) per år + 3 stk. 1/1 helsider med  
særplacering/højreside per år.  
 
Samt online annoncering på www.myelomatose.dk efter 
nærmere aftale. Kr. 110.000,- per år.

Sølvpakken
1 stk. 1/1 helsides annonce per blad, i alt 4 stk. 1/1 helsider 
per år, heraf 2 højresider/særplaceringer.
 
Samt online annoncering på www.myelomatose.dk efter 
nærmere aftale. Kr. 82.500,- per år.

Standardpakken
1 stk. 1/2 halvsides annonce per blad, i alt 4 stk. 1/2 halvsider 
per år, heraf 2 højresider/særplaceringer. 

Samt online annoncering på www.myelomatose.dk efter 
nærmere aftale. Kr. 55.000,- per år.

Annonceformater i bladet (b x h)

2/1 (opslag) = 420 x 260 mm

1/2 side lodret = 102 x 260 mm 1/2 side vandret = 210 x 125 mm 1/6 side = 87 x 69 mm

Vigtigt. Hel- og halvside annoncer er til kant og målene skal derfor  
tillægges 3 mm på alle sider.

Rubrikannoncer1/1 side = 210 x 260 mm

Rubrikannoncer
Som et særligt tilbud til mindre udbydere af terapi,  
kostvejledning, massage, smertebehandling og andre 
tilbud til glæde for myelomatosepatienter, tilbyder vi 
rubrikannoncer til reduceret pris. Rubrikannoncer bringes 
samlet bagerst i bladet som en service til læserne.

Enhedspris kr. 2.000 per indrykning
Format: 87 x 69 mm

Online annoncering
Myelomatosebladet publiceres online kort efter det  
trykte blad distribueres. Online annoncering på  
www.myelomatose.dk tilbydes på månedsbasis  
eller årsbasis i følgende formater:

Sidebanner: B 200 x H 400 pixels
Footer: B 1000 x H 180 pixels 
 
Prisen pr. måned er kr. 3.000.- 
Prisen pr. år er kr. 30.000.-

Annoncesalg:
Industrikontakt Gert Poulsen
gert.poulsen@myelomatose.dk
Industrikontakt@myelomatose.dk (læses af flere)
Telefon +45 41 90 17 40

Praktiske eller tekniske spørgsmål om deadlines, materiale, 
formater eller skift af online annoncer rettes til redaktionen 
på: redaktion@myelomatose.dk



Dansk Myelomatose Forening, C/O Formand Carsten Levin, Kattingevej 5, Herslev, 4000 Roskilde
E-mail: redaktion@myelomatose.dk, www.myelomatose.dk, CVR: 27554687


