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Farmakonomen udgives af Farmakonomfore-
ningen og er det største medie målrettet 
apotekspersonalet. 

Bladet sendes til de fleste af landets apoteker og 
alle farmakonomernes privatadresser. Det giver 
stor læseropmærksomhed, da der er ro omkring 
læsningen.

Farmakonomerne er en vigtig målgruppe på 
apoteket. Det er dem, der har den direkte 
kundekontakt og derfor stor indflydelse på, 
hvilke produkter kunden vælger at købe. Da 
bladet også bliver sendt til de fleste af landets 
apoteker, er Farmakonomen dermed det eneste 
medie, der rammer samtlige personalegrupper 
på apotekerne.

Vidste du at
Der er i alt ca. 5.000 farmakonomer i Danmark. 
Langt størstedelen af dem arbejder på de mere 
end 500 apoteker, som dagligt er i kontakt med 
over 130.000 kunder. Det giver faktisk samlet 48 
mio. kundebesøg om året.

Det er kunder, som skal bruge rådgivning og 
vejledning omkring brug af medicin.

Du kan gennem annoncering i Farmakonomen 
skabe bedre kendskab til dit produkt hos de 
farmakonomer, som kunderne møder, når de 
handler ind på apoteket, og hos hvem kunderne 
ønsker hjælp og vejledning fra.
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Udgivelsesplan 2022

Deadline

14.01.22

04.03.22

22.04.22

10.06.22

05.08.22

23.09.22

11.11.22

Udgivelsesdato

02.02.22

23.03.22

11.05.22

29.06.22

24.08.22

12.10.22

30.11.22

Udgivelsesfrekvens
7 gange årligt

Kontrolleret trykoplag
5.291

Målgruppe
Apotekspersonalet



Information vedr. betingelser for annoncering, levering af elektronisk materiale samt godtgørelse til 
mediebureauer kan ses på vores hjemmeside www.dmfnet.dk

Priser & formater tekstsider
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

1/1 side
15.900
B: 180 x H: 235 mm
Til kant
B: 210 x H: 265 mm
+ 5 mm til beskæring

1/2 side
Kr. 9.500
B: 180 x H: 112 mm
B: 85 x H: 235 mm

1/3 side
Kr. 8.250
B: 180 x H: 74 mm

1/4 side
Kr. 7.050
B: 180 x H: 55 mm

Side 2 el. 4 til kant
Kr. 17.000
B: 210 x H: 265 mm
+ 5 mm til beskæring

Bagside
Kr. 15.225
B: 210 x H: 210 mm
+ 5 mm til beskæring

Dobbeltside til kant
Kr. 25.000
B: 420 x H: 265 mm
+ 5 mm til beskæring

Flere Medier
Hos Os

Indstik
Indhent venligst tilbud hos
Dansk Mediaforsyning, tlf. 7022 4088

Receptpligtig medicin
Farmakonomen har ret til at medtage 
annoncer for receptpligtig medicin. 
Pligttekstannoncer medtages med 50% 
i rabat.

Udgiver:

Farmakonomforeningen
www.farmakonom.dk

Telefon 3312 0600
bladet@farmakonom.dk

Farmakonomerne betragter 
annoncering i bladet som vigtig 
information i deres rådgivning og 
vejledning af kunderne.

Annoncemateriale modtages
på farmatekst@dmfnet.dk
Telefon 7022 4088


