internetodontologi.se

Dentalbranschens mest
besökta webbplats!
Internetodontologi.se startade hösten 2011. Syftet med webbplatsen är
att skapa en kunskapsdatabas för verksamma inom tandvård. Professionen
använder sidan i den kliniska vardagen och i samband med studier.

39 000
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100 000

unika besökare/månad

nyhetsbrev/vecka med
9 200 st abonnenter

sidvisningar/månad

Varför Internetodontologi?
Rekommenderad av alla 21 landsting.
Högst räckvidd i dentalbranschen.

Ny design med bland annat ett
helt nytt effektformat!

I samarbete med Internetmedicin AB

2018

Här hittar du all
info för er annonsering
Internetodontologi.se erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad
- koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tillstånd.
Faktabladen författas av experter inom de olika odontologiska specialiteterna och
granskas av ett vetenskapligt råd.
Format

Storlek

Pris

Panorama

980 × 120 px

14 900 kr / mån

Effektformat + Widescreen

1920 × 516 px

33 000 kr / mån

Widescreen

300 × 250 px

11 250 kr / mån

Widescreen - Mobil

300 × 250 px

Nyhetsbrev
Vårt nyhetsbrev går ut till 9 200
abonnenter 2 gånger i veckan.
Banner:
980×120 px Pris: 5 900 kr
Banner & pressmeddelande
Pris: 8 500 kr

Annonsformat
1. Panorama
2. Effektformat
3. Widescreen
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Redaktionell annons:
Redaktionellt utformad annons med
text, bild och länk, tex en kortfattad
arbetsgivarpresentation med länk
till lediga jobb. Skickas till samtliga
mottagare. Pris: 6 500 kr

Profilen & platsannonser
Nå rätt målgrupp i rätt sammanhang
med vår platsannonsering!
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Vad ingår:
- 1 st profilsida på imjobb.se
- 1 st platsannons på internetodontologi under hela året som kan
länkas till profilsidan eller direkt till
annonsörens lediga jobb.
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- Länk till profilsidan från internetodontologi.se och imjobb.se
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Pris:
12 månader 50 000 kr
6 månader 30 000 kr

Rasmus Ohlin
072-402 41 42
rasmus.ohlin@adviser.se

Teknisk specifikation och produktion
Har du frågor om material eller vill ha hjälp med produktion av banners eller kreativa format tveka
inte att ta kontakt med oss. Filformat desktop/tablet: Jpeg, gif, JavaScript eller HTML5. Max 200 kb.
Filformat mobil: Jpeg, gif, JavaScript eller HTML5. Max 150 kb. För fullständig specifikation besök

www.adviser.se/annonsmaterial-natet. Maila material till: banner@adviser.se

Internetmedicin AB är ansvarig utgivare för internetodontologi.se.

Richard Ahlman
070-855 28 21
richard@adviser.se

