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Om Tandplejeren

media
partners

| Danske Tandplejere

Tandplejeren er Danske Tandplejers medlemsblad og fagtidsskrift. Tandplejeren udkommer
6 gange årligt i et oplag på ca. 2.059 eksemplarer og sendes til alle medlemmers privatadresse, til tandklinikker samt til politikere og samarbejdspartnere. Desuden udkommer
Tandplejeren online til en lang række interessenter i ind- og udland, primært Norden.
| Fagspecifikke artikler og relevant viden
Tandplejeren fokuserer på fagligt relevant information og indeholder artikler med fagspecifik viden, reportager, nyheder og orientering om begivenheder som f.eks. kurser.
Tandplejeren følger op på, hvad der rør sig i og omkring tandplejerne på de faglige, lovgivningsmæssige, pædagogiske, sociale, efteruddannelsesmæssige og kulturelle områder.
Foreningens hjemmeside er fast medie for jobannoncer for tandplejere.
| Læserprofil
Den primære målgruppe er tandplejere, som er medlemmer af Danske Tandplejere. Medlemsskaren omfatter både tandplejere i den offentlige og private sektor samt privatpraktiserende tandplejere med egen klinik, dertil kommer tandplejerstuderende, områdeinteressenter samt andre tandsundhedsfaglige grupper.
Tandplejere behandler borgere i alle aldersgrupper, på skoler, plejehjem, hospitaler og i
institutioner for fysisk og psykisk handicappede samt i forsvaret. De arbejder klinisk og
med forebyggelse og sundhedsfremme samt undervisning på andre sundhedsuddannelser.
En stor del af tandplejerne er ansvarlige for indkøb af materialer til klinikken, ligesom de
rådgiver patienter om hjælpemidler og produkter, der kan fremme patientens tandstatus.
Den typiske tandplejer er kvinde i midten af 30’erne. Fagets fokus på forebyggelse og
sundhed er medvirkende til, at tandplejere i hele deres livsførelse og livsstil har fokus på
sund kost, miljø, motion, wellness, hygiejne, helse og personlig pleje. Tandplejeruddannelsen er en 3-årig professionsbacheloruddannelse.

| Kontakt
Hanne Kjærgaard på tlf. 2967 1436 eller
hanne@media-partners.dk
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| Tekstannoncer
Tekstannonce

Pris

Format

Side 2

Kr. 13.450

B: 210 x H: 295 mm + 5 mm til beskæring

Bagside

Kr. 14.450

B: 150 x H: 235 mm + 5 mm til beskæring

1/2 side (højformat)

Kr. 7.700

B: 74,5 x H: 240 mm

1/2 side (tværformat)

Kr. 7.700

B: 155 x H: 114 mm

1/3 side

Kr. 6.300

B: 155 x H: 79 mm

1/4 side

Kr. 5.100

B: 88 x H: 136 mm

1/1 til kant

Kr. 12.950

B: 210 x H: 295 mm + 5 mm til beskæring

Advertorial

Indhent pris

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

Side 2

Bagside

1/2 side
• højformat
• tværformat

1/3 side
• tværformat

1/4 side

1/1 side

| Deadline

| Annoncemateriale
Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres
som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet til tekstannonc er kan sendes til
annoncer@media-partners.dk, stillings- og rubrikannoncer til stillinger@media-partners.dk
(maks. 20 MB) eller via wetransfer.com
For yderligere tekniske detaljer om krav til
annoncemateriale se: www.media-partners.dk

Bladnr.

Deadline for
booking

Deadline for
Udgives
annoncemateriale

Nr. 1 - Tandfagligedage 7.-8. april 2022

01-02-2022

11-02-2022

01-03-2022

Nr. 2

21-03-2022

01-04-2022

28-04-2022

Nr. 3 - Sommerudgave

12-05-2022

25-05-2022

21-06-2022

Nr. 4 - Fagkonference

17-08-2022

26-08-2022

15-09-2022

Nr. 5

04-10-2022

14-10-2022

0 1-1 1-2 0 2 2

Nr. 6 - Juleudgaven

15-11-2022

25-11-2022

13-12-2022
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| Jobannoncer og bannerannoncer

| Jobannoncer er som udgangspunkt gratis
Der er penge at spare i forbindelse med at rekruttere tandplejere via Danske Tandplejere.
Som udgangspunkt er det gratis at sikre sig et bredt og kvalificeret ansøgerfelt i hele
Danmark ved at opslå jobannoncer i Danske Tandplejeres digitale medier. Over 2.000
tandplejere har adgang til jobannoncer online på www.dansketandplejere.dk.
Næsten 700 tandplejere har valgt at abonnere på Danske Tandplejeres nyhedsbrev
job|nyt, som sikrer dem nye jobannoncer pr. mail hver uge. Du bestemmer selv, hvor
længe din jobannonce skal være online på www.dansketandplejere.dk.

For at få en jobannonce gratis på www.dansketandplejere.dk og i job|nyt
sendes link til annoncen eller den færdige annonce som word- eller pdf-fil
til info@dansktp.dk.

| Skab opmærksomhed om din jobannonce
Der er rift om tandplejerne. Ledigheden er lav, og efterspørgslen stor, men du kan gøre
noget mere for at tiltrække dig tandplejernes opmærksomhed. Danske Tandplejere tilbyder
løsninger, der fremhæver din jobannonce, så din jobannonce bliver set før andre jobannoncer både online på www.dansketandplejere.dk og i nyhedsbrevet.
Kontakt os for forslag og et godt tilbud.

gk 2 0
on 22
fe
re
n
Fa

Annoncemateriale til det trykte blad skal leveres
som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet til tekstannonc er kan sendes til
annoncer@media-partners.dk, stillings- og rubrikannoncer til stillinger@media-partners.dk
(maks. 20 MB) eller via wetransfer.com
For yderligere tekniske detaljer om krav til
annoncemateriale se: www.media-partners.dk

ce

| Annoncemateriale
Med et superstærkt fagligt program og den
store opbakning fra alle vores gode og loyale
samarbejdspartnere, venter der os helt sikkert
en ganske særlig oplevelse igen til september
2022.
Vi glæder os i Danske Tandplejere til at se alle
jer, der har booket stand og workshop.
Praktiske informationer følger.
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| Jobannoncer og bannerannoncer

| Bannerannoncering på tandplejernes hjemmeside
www.dansketandplejere.dk
På Danske Tandplejeres velbesøgte hjemmeside, www.dansketandplejere.dk logger tandplejerne ind for at orientere sig om en lang række vitale spørgsmål både omkring løn- og
ansættelsesforhold, kurser, jobannoncer m.v.
Danske Tandplejere stiller nogle sider med højt besøgstal til rådighed for firmabanner, så
du med en bannerannonce kan være digitalt tilstede i tandplejerne faglige univers og sikre
dig kontinuerlige, gentagne visninger, hver gang siden besøges. Banneret placeres på en
side med højt besøgstal og forsynes med ønsket link. Der kan kun være ét banner på en
side.
Kontakt os for forslag og et godt tilbud

Banneret fremsendes som grafikfil i png- eller jpg-format i størrelsen 1140 x 150 pixels.

| Materiale
Materiale til bannerannoncering skal leveres
som JPG eller PNG. Alt materiale skal leveres til
info@dansktp.dk
For yderligere tekniske detaljer om krav til
annoncemateriale se: www.media-partners.dk
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| Bannerannoncer

t æ n d e r n e . dk

| Bannerannoncering på patientrettet hjemmeside
tænderne.dk

til borgerne og vo
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Vi har nu en helt frisk mulighed, hvor I kan være med fra start, da vi netop har relanceret
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vores patientrettede website; tænderne.dk
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Danske Tandplejeres hjemmeside
mund, tænder og tandpleje i forhold til forskellige aldersgrupper og i mange forskellige
livssituationer.
Hjemmes
iden gik i luften
første gang i 201

2. I de mellemliggende år
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Her handler det ikke om at larme med neonskilte
før alle andre, her handler det om at indgå i en
saglig og evidensbaseret, sundhedsprofessionel
sammenhæng på kvalificeret vis. Troværdighed!
Det er med de store og synlige bannere rundt
om på siderne, der omgiver og indgår naturligt
i teksterne, ønsket at guide brugeren,
at give
Ud over en styrket
information
om tandpleje vedvidere i
inspiration til, hvordan man kan komme
kroniske
sygdomme og syg
domsforløb
er flere andre emn
forhold til en problemstilling.
er blevet
| Materiale
Materiale til bannerannoncering skal leveres
som JPG eller PNG. Alt materiale skal leveres til
info@dansktp.dk
For yderligere tekniske detaljer om krav til
annoncemateriale se: www.media-partners.dk

styrket og fremhæv
et via
menuen på

forsiden. Ønsket
har værethjælpe
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og
optimere. Det betyder, at man på siderne når
de patienter, der har et effektivt behov og er
motiverede for at hente hjælp.

For hver side er
det muligt at køb
e forskellige ban
ét topbanner og
nerplaceringer.
ét banner i bunden
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af siden. I teksten
e
nere – i tilknytni
kan der være fler
ng til og imellem
e afsnitsbande enkelte afsnit.

Topbanneret (Ét
pr. side)

1980 x 200 px png
- eller jpg- format
3 måneder 10.500
kroner
6 måneder 18.0
00 kroner
12 måneder 24.0
00 kroner

Afsnitsbanner A

1980 x 400 px png

- eller jpg- format

3 måneder 9,00
0 kroner
6 måneder 15.000
kroner
12 måneder 18.0
00 kroner

Afsnitsbanner B

550 x 400 px png

- eller jpg- format

3 måneder 9.00
0 kroner
6 måneder 15.000
kroner
12 måneder 18.0
00 kroner

Bund (Ét pr. side)

1980 x 400 px png

- eller jpg- format

3 måneder 4.500
kroner
6 måneder 7.000
kroner
12 måneder 9.00
0 kroner

Se eksemplerne
på
www.tænderne
.dk /banner
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| Bannerannoncer

Man kan med god grund tænke patientens behov, når man vælger sin placering. På tænderne.dk er en ny menu rettet mod kronikere og systemiske sygdomme, både fordi denne gruppe vokser, og fordi der er evidens for en sammenhæng mellem mundhygiejne og
sygdomme andre steder i kroppen. Gruppen af kronikere vokser. Og derfor kan det være
et klogt sted at placere sig, hvis man har relevante produkter, f.eks. i forhold til mundtørhed og mundhygiejne m.v. (Ifølge en fremskrivning fra Statens Institut for Folkesundhed
forventes det fx, at der i 2030 vil være 240.000 borgere med KOL og 420.000 med type-2
diabetes.)
Det er besluttet at give det enkelte banner volumen og synlighed, så der kan laves nogle
flotte og integrerede løsninger. Således indgår bannerne som en organisk del af indholdet,
både i top, i afsnit og i bunden. Placeringen forbliver også således på mobilvisning og iPad.
(Bannere skal mærkes med ”Annonce”, hvis de blot har udformning som flotte produktbilleder. Det skal være synligt at der er tale om annoncer.)
I forhold til afsnitsbannere opfordrer Danske Tandplejere til, at I viser et flot og relevantproduktbillede og lader det være i fokus. Da produktet vil blive vist stort og tydeligt, er det
lige før logoer m.v. og andre informationer vil være overflødige og forstyrre æstetikken.
Alle bannere forsynes med et link efter jeres ønske.
Vi vil gerne undgå støjende gif-animationer med vekslende billeder. Til gengæld udskifter
vi gerne banneret undervejs i perioden, når I ønsker det.
Skriv blot løbende til info@dansktp.dk, hvor nyt banner vedlægges.

| Materiale
Materiale til bannerannoncering skal leveres
som JPG eller PNG. Alt materiale skal leveres til
info@dansktp.dk
For yderligere tekniske detaljer om krav til
annoncemateriale se: www.media-partners.dk

