KICK

annonser
2018
Tidningen KICK
RG Aktiv Rehabilitering ger ut medlemstidningen Kick. Målgruppen är
personer med ryggmärgsskador och
de med liknande förutsättningar samt
andra intressenter. I Kick förmedlas
innebörden av aktiv rehabilitering –
dess målsättningar och hur man når
dem.
I Kick följer man på nära håll den glädje
och smärta, styrka och sårbarhet som
föreningens målgrupp och deras anhöriga får känna av.
Formen är engagerande personporträtt, reportage från RG:s verksamhet, forskning och utveckling samt
presentationer och tester av nya hjälpmedel och aktiviteter.

RG Aktiv Rehabilitering

Annonsbokning:
annons@rgaktivrehab.se

08-54 54 72 04

FORMAT & PRISER
Tidskriften är befriad från moms och reklamskatt

UPPSLAG 21 500 kr

Satsyta: 380 x 235 mm
Utfallande: 426 x 286 mm
3 mm skärsmån inkluderat

HALVSIDA 8 000 kr

Liggande: 180 x 115 mm

KVARTSSIDA 4 400 kr
HELSIDA 13 500 kr
Satsyta: 180 x 235 mm
Utfallande: 216 x 286 mm
3 mm skärsmån inkluderat

Liggande: 180 x 55 mm
Stående: 87 x 115 mm

ANNONSTORG 2 000 kr
HALVSIDA 8 000 kr
Stående: 87 x 235 mm

Annonsbokning:
annons@rgaktivrehab.se

08-54 54 72 04

Småannonser
Liggande: 87 x 55 mm
Max åtta annonser per sida

Annonser på hemsidan:
RG:s hemsida besöks dagligen av människor som har
intresse av vår verksamhet, allt från personer med en nyförvärvad skada och deras anhöriga till fysioterapeuter eller
hjälpmedelstekniker eller personer från kommun och landsting. Som annonsör finns du med på vår förstasida.
Pris: 2500 kr/mån eller 18 000 kr/år.
Annonsen ska vara 178x160 pixlar i storleken och i JPEGformat. Annonsen ska ha en direktlänk till företagets hemsida
eller annan önskad sida.

Annonser i nyhetsbrevet:
RG skickar ut ett månatligt
nyhetsbrev till medlemmar
och övriga intressenter såsom
fysioterapeuter, hjälpmedelsförskrivare m.m.
Vi når över 1000 personer och
antalet fortsätter att öka. Nyhetsbrevet marknadsförs även via
vår FB-sida. I nyhetsbrevet har
du möjlighet att synas varje
månad med samma eller olika
budskap, alternativt bara synas
vid enstaka tillfällen.
Annonsplatsens storlek är 500
pixlar x 82 pixlar. Annonsen
ska skickas i JPEG-format.

Annonspaket:

Pris:

Du som ser fördelar med att synas på flera ställen har möjlighet att använda dig av RG:s annonspaket:

2500 kr per införande

tidningen + hemsidan + nyhetsbrevet:

Annonspaket

Fyra helsidesannonser i Kick per år
Annons på hemsidan, förstasidan under rubriken ”Senaste”
Åtta annonser i nyhetsbrevet
Pris: 73 600 kr (20% rabatt på ordinarie pris 92 000 kr)

RG Aktiv Rehabilitering

UTGIVNINGSPLAN 2018
NR Material		
1
2
3
4

Utgivning

12 feb			5 mars
16 april			
15 maj
3 sep			
24 sep
12 nov			
10 dec

Annonsbokning

Tel: 08-54 54 72 04
E-post: annons@rgaktivrehab.se

Materialadress

Digitalt via e-post: apocalypse@ownit.nu

KICK information

Tidningsformat: 210 x 280 mm
Raster: 150 linjer/tum
Upplaga: 2 500 ex.
Tryckeri: Printfabriken
Utgivare: RG Aktiv Rehabilitering

Annonsmaterial

Tryckfärdigt, högupplöst material (som pdf eller
eps) i 300 dpi med inbäddade bilder, typsnitt och
med färginställning i CMYK.
För att få rätt ICC-profil. Ring Printfabriken på:
0455-33 52 00 eller gå till deras hemsida:
www.printfabriken.se/tryckforum
Vi hjälper dig gärna med annonsframställning för
en rimlig kostnad. Ring i god tid före sista materialdag och tala med:
Lars Andersson 070-747 19 23 eller
Tomas Engblom 0761-10 20 69

Målgrupper
• Personer som lever med ryggmärgsskada och
deras anhöriga.
• Barn och ungdomar med olika typer av fysisk
funktionsskillnad och deras familjer.
• Personer med andra funktionsnedsättningar
som benamputation, cp-skada,
ms- och poliosjuka.
• Anställda inom sjukvården, politiker, beslutsfattare samt besökare i väntrummen på rehabiliterings- och vårdmottagningar.
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Annonsbokning:
annons@rgaktivrehab.se

08-54 54 72 04

