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MEDIAINFORMATION 2016
8GJLYHVDI5<.±5\JPDUYVVNDGHGHL'DQPDUN5<.PDJDVLQ
formidler  erfaringer,  viden  og  indsigt  relateret  til  rygmarvs-
skader   gennem   interviews,   nyhedsartikler   og   portrætter  
skrevet   af   både   personer   med   rygmarvsskade   og   fagper-
soner.   Vi   berører   alle   områder   i   livet;;   forskning,   behand-
OLQJ NXOWXU SROLWLN UHMVHU RJ GHW DNWLYH OLY ± JHUQH PHG
VN YHYLQNOHUPHGSODGVWLOKXPRUHWÀRWGHVLJQRJEUXJ
DI RYHUUDVNHQGH IRWRV 5<. PDJDVLQ XGVHQGHV WLO PHG-
lemmer,   der   er   personer   med   rygmarvsskade,   pårørende  
og  behandlere,  abonnenter  samt  til  en  række  relaterede  
behandlings  steder,   forskningscentre,   uddannelsessteder,  
PY0DJDVLQHWKDUVWRUJHPPHY UGL8GJLYHOVHUDI5<.
magasin  kan  også  læses  på  ryk.dk.

ede

Implantat i ryg
Kvindedage i RYK
is
Brug af cannab
Min 1. hjort
Diabetes 2
Curling

4 · 2014 · 36. årga
ng

BASE jump

Wings for Life
Skulderbesvæ
r
Debat om kon
trol
Jagten på he
lbredelse
Transplantio
n af næsecelle
r

4;-T&-

UEJNFgKHGH

ANNONCEPRISER
Bagsiden    
Format  bagside:
210  x  297  mm
kr. 10.500
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Generel  information
Oplag:  2.100
Udgivelser:  4  gange  årligt  
Tryk:  Rosendahls
Format:  210  mm  x  297  mm
Antal  sider:  40  sider

Annullering
Skriftlig   annullering   af   bestilt   annonce   skal  
være  Rosendahls  Mediaservice  i  hænde  senest  
5  dage  før  deadline.

Udgivelsesplan  og  deadline
Udgivelse  
Deadline  for  annoncer
1:  16.  marts    
12.  februar
2:  15.  juni  
13.  maj
3:  14.  september   12.  august
4:  07.  december   04.  november
Priser
Alle   priser   er   ekskl.   moms.   Inkl.   farver.   Sær-
placering  tillæg  ges  10%.  
Rabat
2  indrykninger:  5  %
4  indrykninger:  10  %
Al  rabat  forudsætter  samlet  bestilling,  og  at  an-
noncerne  indrykkes  inden  for  12  måneder.
Annoncemateriale
Materialet   skal   leveres   færdigt   som   trykklare,  
K¡MWRSO¡VOLJH 3') ¿OHU PLQ  GSL  &0<.
separeret.   Materialet   skal   sendes   elektronisk  
til:  hhr@rosendahls.dk  

Indstik
Vi  distribuerer  også  indstik  i  form  af  brochurer,  
NDWDORJHU RJ LQGE\GHOVHU VDPPHQ PHG 5<.
magasin.  Indhent  venligst  tilbud.
Bannerannonce  på  ryk.dk
5<.WLOE\GHUWHJQLQJDIEDQQHUDQQRQFHSnU\N
dk  med  plads  til  overskrift,  logo  og  kort  tekst  
VDPW OLQN WLO ¿UPDHWV HJHQ KMHPPHVLGH 'HU
kan   også   linkes   til   mere   omfattende   tekst   på  
U\NGN PHG I[ WLOEXG WLO PHGOHPPHU DI 5<.
Den   enkelte   annoncør   sikres   eneret   indenfor  
sit   produktfelt.   Pris   8.000   kr./årligt   for   en   1/5  
DIYLVQLQJVWLGHQ WLGHQGHOHVPHG¿UHDQGUHDQ-
QRQF¡UHU /RJRVNDOOHYHUHVLHQMSJ¿O

1/1  side
Format  1/1:
182,5  x  262  mm
kr. 9.500

1/2  side    
Bredformat  1/2:
182,5  x  129  mm
kr. 5.700

1/2

Højformat  1/2:
89  x  262  mm
kr. 5.700

1/2

Annoncesalg
Rosendahls  Mediaservice,  Hanne  Høyer  Rosenbæk  
hhr@rosendahls.dk  eller  tlf.:  7610  1171

1/4  side    og  1/8  side  

Redaktør
Birgitte  Bjørkman
mail:  redaktion@ryk.dk  eller  tlf.:  2625  8181

For  trykfejl,  forkerte  størrelser  etc.  som  annoncøren  eller  bureauet  ikke  bærer  ansvaret  for,  ydes  reduktion  efter  Rosendahls  Mediaservices  
skøn,  der  højst  kan  beløbe  sig  til  annoncens  indrykningspris.  Reklamationer  skal  være  Rosendahls  Mediaservice  i  hænde  senest  5  dage  efter  
bladets  udgivelse.  Indrykkes  en  annonce  flere  gange  med  samme  fejl,  uden  at  Rosendahls  Mediaservice  modtager  reklamation,  ydes  eventuel  
dekort  kun  for  første  indrykning.
Erstatningskrav  kan  ikke  gøres  gældende  over  for  Rosendahls  Mediaservice  eller  magasinet  for  eventuelle  følger  af  fejlagtig,  forsinket  eller  
manglende  indrykning  af  de  bestilte  annoncer.  

1/4

1/4

1/8

Bredformat  1/4:
182,5  x  62,5  mm
kr. 3.400
Højformat  1/4:
89  x  129  mm
kr. 3.400
Format  1/8:
89  x  62,5  mm
kr. 2.400

Formaterne  er  angivet  i  bredde  x  højde.  
Alle  priserne  er  ekskl.  moms  og  baseret  
på  færdigt  materiale.  

Oddesundvej  1    ·    6715  Esbjerg  N    ·    T.    76  10  11  12    ·    mediaservice@rosendahls.dk    ·    www.rosendahls-mediaservice.dk

