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Om Sygeplejersken
| DSR - Dansk Sygeplejeråd

Magasinet Sygeplejersken udgives af Dansk Sygeplejeråd og sendes direkte til medlemmer-
nes privatadresse. Her har sygeplejerskerne mulighed for, at fordybe sig i bladets spænden-
de redaktionelle indhold, nyheder og lad sig inspirere af de målrettede annoncer - STEDET 
de holder sig ajourført og opdateret. 

| Fagligt
Sygeplejerskerne er en interessant målgruppe, da de varetager alt indenfor helhedsorien-
teret patientpleje, de får flere og flere selvstændige behandlingsopgaver og de er beslut-
ningsstærke i forbindelse med nyanskaffelser og indkøb, - både i offentlig regi og på det 
privatpraktiserede område.

I dag retter sygeplejerskerne fokus mod specialuddannelser/efteruddannelse - der udgør 
den professionalisme og kontinuitet patienterne oplever. Tillidsmålinger viser, at sygeple-
jerskerne netop er den sundhedsfaglige målgruppe, som patienten finder mest troværdige 
og tillidsvækkende.

Undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at hele  41 % af sygeplejerskerne har videregå-
ende uddannelse og at ikke mindre end 7 ud af 10 har ambitioner om yderligere kompe-
tenceløft via uddannelse. Hele 99 % af modtagerne af Sygeplejersken læser magasinet.

| Privat
Sygeplejerskerne er købestærke og går sjældent på kompromis med kvalitet. De store 
interesse områder er:
• familie og netværk.
• sundhed/trivsel/motion, helse og alternativ behandling.
• økologi - generelt den ”grønne linje”
• de er pasioneret omkring oplevelser og rejser.
• bor i ejerbolig
• inkarneret læsere af både faglitteratur og skønlitteratur

| Kontakt
Diana Skaarup på tlf. 2261 1766
eller diana@media-partners.dk
Hanne Kjærgaard på tlf. 2967 1436 eller 
hanne@media-partners.dk

Målgruppe:
Sygeplejerskerne

Udgivelsesfrekvens:
14 gange årligt

Kontrolleret trykoplag:
77.793

Læsertal:
124.000
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| Tekstannoncer

Tekstannonce Pris Format

1/1 side til kant Kr. 31.400 B: 210 x H: 280 + 5 mm til beskæring

1/2 side (højformat) Kr. 16.000 B: 87 x H: 250 mm

1/2 side (tværformat) Kr. 16.000 B: 180 x H: 123 mm

1/3 side (højformat) Kr. 11.000 B: 56 x H: 250 mm

1/3 side (tværformat) Kr. 11.000 B: 180 x H: 83 mm

1/4 side Kr.  9.300 B: 87 x H: 123 mm

1/6 side Kr.   5.100 B: 56 x H: 123 mm

Bagside Kr. 33.500 B: 210 x H: 235 + 5 mm til beskæring

Omslagsside 2 Kr. 32.400 B: 210 x H: 280 + 5 mm til beskæring

Opslag Kr. 46.500 B: 420 x H: 280 + 5 mm til beskæring

Advertorial/Bilag/Indstik Indhent pris

1/1 side 1/2 side
• højformat
• tværformat

1/3 side
• højformat
• tværformat

1/4 side 1/6 side Bagside

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms. Der ydes 50% rabat på pligttekstannoncer.

Nr. Deadline Udgivelsesdato
1 21-12-21 20-01-22

2 14-01-22 10-02-22

3* 11-02-22 10-03-22

4* 04-03-22 31-03-22

5 01-04-22 05-05-22

6* 29-04-22 27-05-22

7* 25-05-22 20-06-22

Nr. Deadline Udgivelsesdato
8 10-06-22 07-07-22

9 22-07-22 18-08-22

10* 12-08-22 08-09-22

11* 02-09-22 29-09-22

12 30-09-22 20-10-22

13* 28-10-22 24-11-22

14* 18-11-22 15-12-22

* Magasinet færdiggøres med foliering, med mulighed for medtagelse af indstik. Indhent pris på tlf. 2261 1766 eller mail 
diana@media-partners.dk.
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| Annoncemateriale
Annoncematerialet leveres som trykklar 
PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet sendes til:  
annoncer@media-partners.dk.
For yderligere tekniske specifikationer se 
venligst: www.media-partners.dk
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| Stillingsannoncer/Netannoncer

| Effektiv rekruttering
Dette er mediet, hvor du rammer den samlede målgruppe, og hele 65 pct. af medlem-
merne ser stillingsannoncerne igennem hver gang, bladet udkommer. 
Den opmærksomhed, du opnår med din annonce i Sygeplejersken, kan du ikke få andre 
steder. Bladet sendes til alle medlemmer på deres privatadresse, hvilket sikrer den store 
læseropmærksomhed.

En annonce indrykket i Sygeplejersken 
placeres både i bladet og på Dansk Syge-
plejeråds jobportal.

Stillingsannonce Pris Format

1/1 side Kr. 34.100 B: 180 x H: 250 mm

1/2 side (højformat) Kr. 18.600 B: 87 x H: 250 mm

1/2 side (tværformat) Kr. 18.600 B: 180 x H: 123 mm

1/4 side Kr. 9.300 B: 87 x H: 123 mm

1/8 side Kr. 4.650 B: 41 x H: 123 mm

1/1 side 1/2 side
• højformat
• tværformat

1/4 side 1/8 side

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms
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| Stillingsannoncer/Netannoncer

| Kandidat-Garanti
I de tilfælde, hvor I ikke modtager kvalificerede ansøgere, kan genindrykning aftales uden 
beregning. Kandidat-Garantien er gældende for annoncer på minimun 1/2 side, se mere på: 
www.media-partners.dk 

Denne garanti er gældende i 6 uger.

| Netannoncer med henvisning i Sygeplejersken
Annoncører, som ønsker at benytte det elektroniske medie til rekruttering, har mulighed for 
at indrykke en netannonce på http://job.dsr.dk

Indtastningen foretager I selv via http://job.dsr.dk

• Der er ingen begrænsning af tekstmængde

• Er aktiv på hjemmesiden frem til ansøgningsfristens udløb

• Henvisningsannoncerne indeholder et quick nummer, som refererer til stillingsopslaget på  
 nettet

• Netannoncerne må henvise til jeres egen hjemmeside

Prisen er kr. 4.400 ekskl. moms.

Hvis netannoncen ønskes oprettet af Media-Partners, tillægges gebyr på kr. 650 ekskl. 
moms.

| Udgivelsesplan
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Nr. Deadline Udgivelsesdato
1 21-12-21 20-01-22

2 14-01-22 10-02-22

3* 11-02-22 10-03-22

4* 04-03-22 31-03-22

5 01-04-22 05-05-22

6* 29-04-22 27-05-22

7* 25-05-22 20-06-22

Nr. Deadline Udgivelsesdato
8 10-06-22 07-07-22

9 22-07-22 18-08-22

10* 12-08-22 08-09-22

11* 02-09-22 29-09-22

12 30-09-22 20-10-22

13* 28-10-22 24-11-22

14* 18-11-22 15-12-22

| Kontakt
Annette Hansen på tlf. 2556 1456
eller annette@media-partners.dk
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| Bannerannoncering på  
www.dsr.dk/sygeplejersken/plejersken/

Dansk Sygeplejeråd tilbyder online annoncering på www.dsr.dk/sygeplejersken/

| Sygeplejersken.dk

Fagbladets hjemmeside www.dsr.dk/sygeplejersken/ er et af sygeplejerskernes foretruk-
ne steder at søge ny viden. Hjemmesiden har ca. 1,9 million sidevisninger og 690.000 
brugere om året (2019) og indeholder faglige og journalistiske artikler fra bladet om 
bl.a. forskning, historie og sundhedspolitik.

| Materiale
Materiale til bannerannoncer skal leveres i formatet GIF, PNG eller JPEG. Maks. 3 loops 
pr. bannerannonce. Animation maks. 15 sekunder (eller 45 sekunder ved i alt 3 loops). 
Maks. 18 frames pr. sekund. Max. 50 kb.  
Materialet sendes til annoncer@media-partners.dk sammen med url.

Bannerformat Format

Leaderboard på forsiden-top B: 970 X H: 180 px

Box – på artikelsiden B: 230 X H: 230 px

Box – Mobiludgaven B: 290 X H: 290 px

Bannerformat Format

Leaderboard på forsiden-bund B: 970 X H: 180 px

Box – på artikelsiden B: 230 X H: 230 px

Box – Mobiludgaven B: 290 X H: 290 px

| Pakke 1 – pris Kr. 6.300,- omfatter: | Pakke 2 – pris Kr. 5.700,- omfatter:

* Alle priser er ekskl. moms.

| Kontakt
Diana Skaarup på tlf. 2261 1766
eller diana@media-partners.dk
Hanne Kjærgaard på tlf. 2967 1436 eller 
hanne@media-partners.dk

| Min profil
På ”Min profil” kan alle sygeplejersker se og redigere deres individuelle ind-
stil-linger og interesser, efter de er logget ind på dsr.dk. Her er der mulighed 
for at køre bannerannoncer - også for receptpligtig medicin. Min profil har ca. 
105.000 sidevisninger fordelt på ca. 43.000 (2019) brugere om året. 
Bannerformat B: 970 X H: 180 px
Mobiladgang box B: 290 x H: 290 px
Pris Kr. 3.200,-
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