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Om Pharma
| Magasin

| Pharma 
Pharma Magasinet udkommer ni gange om året i mere end 7.000 eksemplarer og distribu-
eres gratis til alle deres medlemmer. Magasinet indeholder bl.a. analyser af aktuelle emner, 
fx biotekområdet, interviews med opinionsdannere inden for sundhedsområdet, virksom-
heds- og personlige portrætter.

| Kontakt
Annette Brink på tlf. 5383 1466 eller 
annettebrink@media-partners.dk for 
yderligere information.

Oplag: 8.000

Udgaver: 9 gange årligt

Distribution: Fagfolk  
– Medlemsblad

Udgiver
Pharmadanmark
Rygards Alle 1
2900 Hellerup
Mail: pd@pharmadanmark.dk
Website: www.pharmadanmark.dk
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| Tekstannoncer + udgivelsesplan

| Annoncemateriale

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

| Annonce formater

| Deadline

Placering Pris Format

1/4 side (høj) Kr. 7.500 B: 85 x H: 124 mm

1/2 side (høj) Kr. 11.500 B: 85 x H: 253 mm

1/2 side (bred) Kr. 11.500 B: 175 x H: 124 mm

1/1 side Kr. 17.900 B: 210 x H: 297 mm + 3 mm

2/1 side Kr. 31.000 B: 420 x H: 297 mm + 3 mm

Inderside af bagside Kr. 20.000 B: 210 x H: 297 mm + 3 mm

Bagside Kr. 21.500 B: 210 x H: 245 mm + 3 mm

1/4 side
(høj)

1/2 side
(høj)

1/2 side
(bred)

1/1 side BagsideOpslag

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse

1 02-12-21 10-12-21 21-01-22

2 28-01-22 04-02-22 04-03-22

3 14-03-22 21-03-22 22-04-22

4 22-04-22 29-04-22 27-05-22

5 23-05-22 30-05-22 17-06-22

6 20-06-22 27-06-22 12-08-22 

7 29-08-22 05-09-22 30-09-22

8 26-09-22 03-10-22 21-10-22

9 31-10-22 07-11-22 02-12-22
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| Online annoncering

| Annoncemateriale

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

| Fredag Formiddag (nyhedsbrev)

Pharmadanmarks nyhedsbrev Fredag Formiddag er en attraktiv platform for deres med-
lemmer, der indeholder de vigtigste nyheder fra hele lægemiddelområdet. Derfor er det også 
en attraktiv platform til jobannoncer rettet mod akademikere inden for lægemiddelområdet. 
Nyhedsbrevet har mere end 9.400 abonnenter. Med Fredag Formiddag rammer din annonce 
ikke kun de aktive jobsøgende, men også læsere, der følger udviklingen inden for det farma- 
ceutiske område.

| Pharmadanmark.dk 
På Pharmdanmarks hjemmeside, www.pharmadanmark.dk, vil du regelmæssigt blive informe-
ret om nyheder fra hele lægemiddelverdenen.

Modtagere: 9.400

Åbningsprocent: 40,8 %

Udsendelse: Hver fredag
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| Pharma Studenter Nyhedsbrev 
Pharmadanmark sender regelmæssigt nyhedsbreve til studerende inden for lægemiddel-
området. Nyhedsbrevet bringer artikler rettet mod studerende om akademiske emner,  
studenterjob, jobsøgning osv. I nyhedsbrevet annoncerer Pharmadanmark også begiven- 
heder og relevante studenterjob. Det er gratis at annoncere studerearbejde i Pharma  
Student.

| Produktbanner 
Banner      kr. 5.500 
Format      B: 466 x H: 84 px eller B: 200 x H: 160 px 
Periode      1 udgivelse
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|Jobpakker

| Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som 
trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). 
Materialet skal sendes til Media-Partners på: 
stillinger@media-partners.dk
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| Priser - Fredag Formiddag (nyhedsbrev) 
Når du indrykker en jobannonce på www.pharmadanmark.dk, har du også mulighed for at 
tilmelde dig nyhedsbrevet Fredag   Formiddag. Her kan du vælge mellem tre forskellige til-
bud. Vælg mellem Basic, Plus eller Premium med mulighed for at købe en bannerannonce.

| Joblink i nyhedsbrevet hjælper med at øge synligheden for potentielle ansøgere 
72% clickrate på joblinks 
50% clickrate på joblink (2 udgivelser)

Basis

kr. 10.000

1 x Joblink

1 udgivelse i  
nyhedsbrevet

Plus

kr. 12.500

1 x Joblink

2 udgivelser af  
nyhedsbrevet

Premium

kr. 15.000

1 x Joblink

1 x topplacering 
med stort logo og 

fremhævet overskrift

2 udgivelser af  
nyhedsbrevet

Du kan indrykke en jobannonce på hjemmesiden. Her når du en stor målgruppe med den 
rigtige uddannelse. Det er gratis at annoncere studenterjob. Jobannoncer er på hjemmesiden 
i 4 uger eller indtil ansøgningsfristen.

Joblink: 6.000 kr.

| Topplacering 
Ved topplacering, er du sikker på at dit job vises i Top 5.
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| Priser og udgivelse

| Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som 
trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). 
Materialet skal sendes til Media-Partners på: 
stillinger@media-partners.dk
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| Udgivelse 
Fredag Formiddag udkommer hver fredag formiddag, undtagen disse uger (2022):

• 15

• 27

• 28

• 29

• 30

• 52

Deadline 
Deadline for annoncering hver torsdag kl. 14.00 (dagen før udgivelse)


