ANNONSERING I EPILEPSIA 2022
__________________________________________________________________________________
Epilepsia är en rikstäckande tidning som ges ut av Svenska Epilepsiförbundet. Tidningen riktar sig
framför allt till personer som lever med epilepsi samt till deras anhöriga och andra närstående.
Tidningen läses även av personer som kommer i kontakt med epilepsi genom exempelvis skola, arbete,
profession eller myndighetsutövning.
Epilepsia utkommer fyra gånger per år och belyser olika aspekter av epilepsi i artiklar, notiser,
krönikor och intervjuer. Tidningen vinnlägger sig om att beskriva verkligheten för personer som lever
med epilepsi, ger exempel på hur problem kan lösas samt bevakar relevanta händelser inom forskning,
hälso- och sjukvårdspolitik med mera.
Epilepsia distribueras till:
 medlemmar i Svenska Epilepsiförbundet och dess lokalföreningar
 medlemmar i Svenska Epilepsisällskapet (professionen)
 neurologmottagningar och liknande, bibliotek
 myndigheter, beslutsfattare, riksdagsledamöter
 prenumeranter.
Ansvarig utgivare: Berndt Ohlin
Redaktör: Christina Arvidsson
Formgivare: Anna Pallin
Redaktionsråd: Sven Påhlhagen, Berndt Ohlin, Sofia Segergren, Christina Arvidsson, Anna Pallin
Aktuell upplaga: ca 3 000 ex
Papper: Arctic matt 115 g(inlaga), 170 g (omslag)
Prenumerationspris: 150 kr/år
Annonsförsäljning: Business Factory AB, tel 08-653 60 40
anders@businessfactory.se, peter@businessfactory.se
An n on s pr is er & s tor lekar
bredd x höjd (mm)
pris
helsida
182 x 242
12 500 kr
baksida
182 x 185
14 500 kr

(ej momsregistrerad)

halvsida liggande
smal stående

182 x 111
75 x 111

8 500 kr
5 500 kr

Datu m
nummer beställning materialdag utgivning

1 2022
2 2022
3 2022
4 2022

13-feb
02-maj
14-aug
13-nov

21-feb
11-maj
22-aug
21-nov

21-mar
14-jun
19-sep
19-dec

Den som annonserar ansvarar själv för att text och bild, som publiceras i annonsen, är korrekt.
Från och med nr 3 2021 har Epilepsia fått en ny modern design.
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Tekniska upplysningar
Filformat: högupplöst tryckoptimerad pdf
Upplösning: minst 300 ppi
Färginställning: cmyk
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