Tandteknikern

”Viktigaste tidningen
i branschen!”
Tandteknikern är en tidning för medlemmar i Sveriges Tandteknikerförbund, men
tidningen riktar sig även till alla andra inom dentalbranschen. Bland prenumeranterna finns inte bara medlemsföretag och anställda utan även tandläkare, dentaldepåer, branschföretag myndigheter och beslutsfattare.
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Varför Tandteknikern?
Här når du tandtekniker
Når alla medlemmar i Sveriges
Tandteknikerförbund
Intervjuer, företagsreportage,
marknadsanalyser, artiklar och
mycket mer
Ny hemsida! 1300 besök/månad

Tandteknikern

Här hittar du all
info för er annonsering
När du vill nå Sveriges tandtekniker så gör du det här i deras
egen branschtidning där de håller sig uppdaterade. Bli en del
av tidningen och marknadsför din produkt. Tidningen innehåller
allt ifrån intervjuer, företagsreportage, analyser och artiklar.
Ny hemsida! Nu har vi även lösningar för dig som vill nå tandtekniker digitalt. Kontakta mig så berättar jag mer.
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Utgåva

Materialdag

Utgivning

1

2018-02-01

2018-02-26

2

2018-03-30

2018-04-27

Top banner 1000 × 1000 px

3

2018-05-11

2018-06-08

45 000 kr / hel år

4

2018-08-22

2018-09-13

5

2018-10-05

2018-11-02

6

2018-11-23

2018-12-14

Annonsera digitalt

30 000 kr / halvår
Square 250 × 360 px
35 000 kr / hel år
20 000 kr / halvår

Med reservation för ändring av datum.

Format

Storlek

Pris

Uppslag

434 × 280 + 5 mm

19 800 kr

Helsida

217 × 280 + 5 mm

12 200 kr

Halvsida stående

91,5 × 254 mm

8 400 kr

Halvsida liggande

191 × 123 mm

8 400 kr

Kvartsida stående

91,5 × 123 mm

5 000 kr

Kvartsida liggande

191 × 57,5 mm

5 000 kr

Omslag 2 / Omslag 3

217 × 280 + 5 mm

14 300 kr

Richard Ahlman

Baksida

217 × 250 + 5 mm

18 100 kr

070-855 28 21
richard@adviser.se

färger, PMS eller RGB). Bilder ska vara högupplösta, dvs i 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck.

Behöver ni hjälp med att
producera er annons?

Skärmärken används för att annonsen ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm från

Adviser Studio kan hjälpa er att producera

Annonsmaterial skall levereras i filformatet PDF. Bilder och illustrationer ska vara i CMYK (ej dekor-

sidans skärmärken. Utfall om 5 mm på alla sidor om tonplattor och bilder går utanför sidans skärsmån.

annonser till våra tidningar och sajter.

På adviser.se kan du hämta rätt ICC-profiler.

Prata med din säljare på Adviser så får
du förslag på pris och upplägg!

