Jobannoncer 2018
Annoncemateriale modtages på jobannoncer@farmakonom.dk • Telefon 3312 0600.
Pris (ex. moms)
Prisen inkluderer opsætning i bladet efter standardlayout og oplægning på Farmakonomforeningens hjemmeside i op til to måneder.
Pris for en helside
15.000 kr.

Priser pr. løbende mm
1-spaltet
2-spaltet
Maks. højde
Min. højde

Højde: 235 mm
Bredde: 180 mm

1-spaltet:
Bredde: 88 mm

Kr. 32,00
Kr. 64,00
235 mm
50 mm

2-spaltet:
Bredde: 180 mm

Priseksempler
1-spaltet:
h: 156 mm
4.992 kr.

2-spaltet:
h: 74 mm
4.736 kr.

1-spaltet:
h: 193 mm
6.176 kr.

2-spaltet:
h: 127 mm
8.128 kr.

Udgivelser i 2018

Kun på hjemmeside
Ønskes annoncen alene på Farmakonomforeningens
hjemmeside er prisen:
Indtil 10 linjer
3.500 kr. (minimumspris)
10-20 linjer
5.500 kr.
20-30 linjer
7.500 kr.
30 linjer og derover
9.500 kr.

Minimumspris
Minimumspris for en jobannonce er 4.000 kr.

Nummer Udgivelsesdato

Deadline

1

10. januar

22. dec. 2017

2

14. februar

31. januar

3

28. marts

14. marts

4

2. maj

18. april

5

20. juni

6. juni

6

8. august

25. juli

7

12. september

29. august

8

17. oktober

3. oktober

9

21. november

7. november

10

19. december

5. december

Tekniske specifikationer
Jobannoncer skal overholde bladets
annonceformater og specifikationer.
Jobannoncer skal leveres digitalt i pdf-format
eller som Word-dokument. Ønskes andre
filformater, skal det aftales særskilt.
Hvis en jobannonce skal publiceres i både det
trykte medie og på internettet, så skal tekstfilen være åben, så man kan få fat i teksten.
For materiale, der ikke overholder specifikationerne, vil efterbehandling blive faktureret
særskilt efter gældende timesats.

Betingelser i øvrigt
Når vi har modtaget en jobannonce,
kvitteres for modtagelsen.
Annoncen indrykkes automatisk i Farmakonomen ved først mulig lejlighed – med
mindre andet specifikt er ønsket. Samtidig
lægges annoncen inden for 24 timer på
hverdage på foreningens hjemmeside.
Korrektur fremsendes kun, hvis det fremgår
skriftligt ved bestillingen.

Udgiver og annoncesalg
Farmakonomforeningen
Skindergade 45-47
1159 København K
Telefon 3312 0600
jobannoncer@farmakonom.dk
www.farmakonom.dk

Fakta om Farmakonomen
Farmakonomen udkommer 10 gange om året i et oplag på omkring 6.000 og sendes direkte til farmakonomernes privatadresser.
Farmakonomen udgives af Farmakonomforeningen og distribueres til en attraktiv målgruppe bestående af medlemmer og abonnenter – som ud over
farmakonomer er for eksempel farmaceuter, apotekere, medicinalvirksomheder, politikere og fagets myndigheder.
Medlem af

Svanemærket

541

601
Tryksag

