
internetodontologi.se

Dentalbranschens mest 
besökta webbplats!

internetodontologi.se startade hösten 2011. Syftet med webbplatsen är att
förse professionen inom svensk tandvård med en kunskapsdatabas

som förenklar den kliniska vardagen och i samband med studier. 

80 000
besök/månad

1
nyhetsbrev/vecka
7 600 abonnenter

120 000
sidvisningar/månad

Varför Internetodontologi?

Rekommenderad av 19 landsting

Högst räckvidd i dentalbranschen

Faktablad författade och granskade av ledande experter

Nå tandläkare, hygienister m.fl. i deras kliniska vardag

2021

Kontakt

Catrin Rudling, tel: +46 70 747 99 52, mail: catrin.rudling@internetmedicin.se

Kenth Hanssen, tel: +46 73 274 80 42, mail: kenth.hanssen@internetmedicin.se

mailto:catrin.rudling%40internetmedicin.se?subject=
mailto:kenth.hanssen%40internetmedicin.se?subject=


Här hittar du all information 
för er annonsering

Placering Storlek, px Maxvikt Pris/33 %/månad

Panorama inkl. insider 980x120 + 300x250 200 kB 12 000 kr

Effektformat inkl. insider 1920x400 + 300x250 200 kB 17 000 kr

Placering Storlek, px Maxvikt 100 %/månad
Mitten, med slumpning övriga sidor 300x250 200 kB 8 000 kr

Mitten, endast startsidan 300x250 200 kB 4 000 kr

PRISLISTA 2021      PRODUKTANNONSERING
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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.  Samtliga priser i prislistan är exklusive moms.

Effektformat

Mitten MittenMitten

Panorama
• Panorama 

Vid bokning av panorama 
exponeras även din annons 
på insiderplats på övriga sidor. 

• Effektformat 
Vid bokning av effektformat 
exponeras även din annons 
på insiderplats på övriga sidor. 

• Mitten 
Visas med 100 % på startsidan, 
alternativt också med slumpning 
på insiderplats på övriga sidor.

STARTSIDAN
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• Panorama – toppen, mitten, botten 
Format: 980x120 + 820x120 

Maxvikt: 200 kB/st 

• Insider 
Format: 300x250 px 

Maxvikt: 200 kB

SPECIALITET/FAKTABLAD
Annonsen visas på alla faktablad vars huvudkategori ingår i köpt specialitet, 
alternativt på enskilt köpta faktablad.

Specialitet Panorama – pris/mån 
vid årsbokning *

Panorama 
 pris/mån

Insider
 pris/mån

Bettfysiologi 10 500 kr 15 000 kr 5 000 kr

Cariologi 10 500 kr 15 000 kr 5 000 kr

Endodonti 10 500 kr 15 000 kr 5 000 kr

Käkkriurgi 10 500 kr 15 000 kr 5 000 kr

Orofacial medicin 10 500 kr 15 000 kr 5 000 kr

Ortodonti 10 500 kr 15 000 kr 5 000 kr

Parodontologi 10 500 kr 15 000 kr 5 000 kr

Pedodonti 10 500 kr 15 000 kr 5 000 kr

Protetik 10 500 kr 15 000 kr 5 000 kr

Radiologi 10 500 kr 15 000 kr 5 000 kr

Insider

Insider

Insider

Insider

Panorama toppen – specialitet/faktablad  980 x 120

Panorama mitten – specialitet/faktablad  820 x 120

Panorama botten – specialitet/faktablad  820 x 120

Insider

Enskilda faktablad Pris/styck och månad

Panorama 3 000 kr

Insider 1 000 kr

* Faktureras årsvis



TEKNISK SPECIFIKATION – banners & nyhetsbrev
Har du frågor om annonsmaterial eller vill ha hjälp med produktion av banners, 
tveka inte att ta kontakt med oss. Annonsmaterial lämnas senast 4 arbetsdagar 
innan kampanjstart, via mail till: annons@internetodontologi.se

Filformat: Gif, javascript eller HTML5. Effektformatet görs i för den avsedd psd-mall och 
levereras som .psd med öppna lager. Mallen kan laddas ner på 
www.internetodontologi.se/annonsera

För nyhetsbreven gäller endast gif.

Våra nyhetsbrev går ut 1 gånger/vecka till ca 7 600 abonnenter.

PRISLISTA 2021      NYHETSBREV
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Panorama

Mitt i text 

Insider

Placering Storlek, px Maxvikt Pris/vecka

Panorama 660 x 140 100 kB 5 900 kr

Mitt i text 600 x 80 100 kB 4 000 kr

Insider 300 x 250 200 kB 4 000 kr

http://www.internetodontologi.se/annonsera


PRISLISTA 2021      LEDIGA JOBB
En del av internetodontologi.se

IOjobb

www.internetodontologi.se/lediga-jobbIOjobb

Placering Storlek, px Maxvikt Pris

Panorama 980 x 120 200 kB 11 250 kr/månad

Radannons 5 000 kr/månad

Panorama + radannons 14 500 kr/månad

Arbetsgivarprofil 6 månader 30 000 kr

Arbetsgivarprofil 12 månader 50 000 kr

Panorama + radannons + 6 mån arbetsgivarprofil 41 500 kr

Panorama + radannons + 12 mån arbetsgivarprofil 60 000 kr

Lediga jobb Arbetsgivarprofil

För att ytterligare underlätta den kliniska vardagen för branschen, finns vår tjänst Lediga jobb. 
Här kan ni annonsera med radannonser för samtliga yrken inom tandvården, i syfte att 
rekrytera personal till er arbetsplats.

Välkommen att höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig att hitta din nya kollega!

TEKNISK SPECIFIKATION – radannonser
Maila följande till annons@internetodontologi.se 

• Profilbild – format 630x406 px
• Rubrik – max 55 tecken inkl. blanksteg
• Ingress – max 260 tecken inkl. blanksteg
• Högupplöst logotyp – .gif eller .eps
• URL-länk till annonsen i sin helhet
• Önskat datum för publicering samt sista ansökningsdag

Panorama

Radannons

Radannons

Radannons

Radannons

Radannons

Radannons


