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Lungenyt
| Lungenyt udkommer 4 gange om året i et opslag på 25.000 stk.

Sundere lunger – livet igennem
Lungenyt udgives af Lungeforeningen og sendes til medlemmerne af Lungeforeningen samt til 
praktiserende læger, speciallæger, sundhedscentre i kommuner, sygehuse og andre offentlige 
institutioner.

Lungenyt henvender sig til den stadig stigende del af befolkningen, som er berørt af lungesygdom.

Magasinet henvender sig også til sundhedssystemets behandlere.

Lungeforeningen arbejder aktivt for at skabe bedre vilkår i hverdagen for alle der er berørt af 
lungesygdom og for et styrket fokus i samfundet på lungerne som et livgivende og fundamentalt 
organ, vi alle skal passe godt på hele livet.

Læs mere på www.lunge.dk

| Målgruppe
Lungenyt henvender sig til den stadig stigende del af befolkningen, der rammes af problemer 
med deres livskvalitet som følge af nedsat lungefunktion, samt deres pårørende.

| Kontakt
Hanne Kjærgaard på tlf. 2967 1436 eller 
hanne@media-partners.dk
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Infektioner
Forskning i åndenød Træn bækkenbunden

Træning og  
viljestyrke gav  
Birthina livet  
tilbage

08

04             Lungesygdomme 
øger risikoen 14             Kan inhalation af 

saltpartikler lindre? 22             Det er aldrig for 
sent at gå i gang
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Vejrtrækning

media
partners

Tekstannonce Pris Format

1/1 side Kr. 14.300 B: 179 x H: 230 mm

1/1 side til kant Kr. 14.300 B: 208 x H: 278 mm + 3 mm til beskæring

1/2 side (tværformat) Kr. 8.350 B: 179 x H: 113 mm

1/2 side (højformat) Kr. 8.350 B: 87 x H: 230 mm

1/3 side (højformat) Kr. 6.900 B: 57 x H: 230 mm

1/4 side (tværformat) Kr. 5.100 B: 87 x H: 113 mm

1/4 side (højformat) Kr. 5.100 B: 179 x H: 55 mm

Bagside Kr. 16.400 B: 208 x H: 233 mm + 3 mm til beskæring

Advertorial Indhent pris

1/1 side/
til kant

1/2 side
• højformat
• tværformat

1/3 side
• højformat

1/4 side
• højformat
• tværformat

Bagside

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms.

Nr. Deadline Udgivelsesdato
1 22-12-20 15-02-21

2 23-03-21 17-05-21

3 09-07-21 20-09-21

4 17-09-21 01-11-21

| Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som 
trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). 
Materialet skal sendes til Media-Partners på: 
annoncer@media-partners.dk

Farvetillæg: Alle priser er inkl. farver

Øvrige priser: Særplacering + 10%
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