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TV-AKTUELLA PETRA MEDE:

Min smärta finns
ständigt kvar
Bättre liv
för barn
med cp

DO har tappat
bort sin roll

Solig rehab
ger ny kraft

ETT MAGASIN FRÅN
NEUROFÖRBUNDET

»Jag ser fler
lösningar
än hinder «
För Johanna Andersson
kan det omöjliga bli möjligt

Roboten
assisterar
i vardagen
Ny teknik
behandlar
svår stroke

MÅ BRA:

DEBATT:

#3|2016

Bli stark med
rätt andning

Ambassadör visar
hotellvärlden vägen

Vintersols träning gör vardagen enklare

Ögonstenar
synliggör
udda diagnos

MÅ BRA:

Spinalis grundare
bygger vidare i Afrika

#4|2016

#5|2015

#6|2015
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Rebell med modell

MÅ BRA:

Tips mot
extrem
trötthet

Stora brister
i rehabvården
Ridterapi
bevisat
effektiv

försöker
vara en
god förebild «

»Jag

Trixigt
på cykel
i Paralympics

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
om att stärka kvinnors möjligheter

MÅ BRA:

Så lurar du
kropp och knopp

Magnus Berglund och Dixi är mästare på tillgänglighet

Ge din kropp
inre massage

Neurodagen
landet runt

Ny medicin
testas mot
muskelsvaghet
50 år
med
Vintersol

»Jag

är så
trött på
osynliggörandet «

Jesper Odelberg
vill se fler funkisar
i politiken

MÅ BRA:

Lugnare jul
med yogastretch

Annonsprislista  20 1 7
Reflex är Neuroförbundets medlemstidning, som även riktar sig till
beslutsfattare och professionellt v
 erksamma inom områden som
påverkar livet för personer som lever med en neurologisk sjukdom
eller funktionsnedsättning.
Exempel på sjukdomar och skador som finns bland Neuroförbundets
medlemmar är ms, stroke, Parkinsons sjukdom, cp, ryggmärgsskador
och olika neuromuskulära sjukdomar. Ingen annan tidning i landet täcker
så många diagnosgrupper.
Tidningen är fylld med reportage och nyheter, inklusive de senaste
forskningsrönen. Reflex utkommer med sex nummer per år.
Välkommen som annonsör i Reflex!
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Annonspriser
Tekniska
upplysningar:

Helt uppslag: 26 200 kronor

Helsida: 15 900 kronor

410 x 245 mm
Utfall: 440 x 280 mm + 5 mm

190 x 245 mm
Utfall: 220 x 280 mm + 5 mm

Annonsmaterial
levereras digitalt
via cd eller mejl och
märks ”Reflex”.
Rekommenderade 
filformat: eps eller
tryckoptimerad pdf.
Upplösning: 300 dpi
Färginställning:
cmyk
u u u

Halvsida: 11 500 kronor

Kvartssida: 7 700 kronor

Stående: 90 x 245 mm
Liggande: 190 x 120 mm

Stående: 90 x 120 mm
Liggande: 190 x 60 mm

Branschregister:
5 500 kronor
60 x 45 mm (6 utgåvor)

Begärd placering:
Helsida, 2:a och 3:e omslag: 16 900 kronor
Helsida, 4:e omslag, utfall,
220 x 250 mm: 18 900 kronor

Bilagor: Begär offert
Bannerannonsering på www.neuroforbundet.se:
Kvartal: 20 000 kronor n Halvår: 30 000 kronor n Helår: 50 000 kronor
Filformat: jpg, gif, png n Format: 220 px x 125 px (bredd x höjd)

Materialadresser:
Mejl:
reflex@bs-media.se
Post:
Bengtsson &
Sundström Media
Tidningen Reflex
Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm
Telefon: 08-10 39 20

För annonsbokning:
Telefon: 08-10 39 20 E-post: reflex@bs-media.se
Adress: Bengtsson & Sundström Media, Tidningen Reflex, Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
Endast skriftlig annullering, senast tre veckor före materialdag. Bokningar gjorda senare än tre veckor före materialdag kan ej
annulleras. Avsteg från dessa villkor resulterar i full debitering för bokat utrymme.

Utgivningsplan 2017
Sista bokningsdag		Sista materialdag		Utgivningsdag
#1

17 januari			25 januari			15 februari

#2

28 februari

#3

24 april			

#4

14 augusti			23 augusti			13 september

#5

26 september			4 oktober			25 oktober

#6

7 november			15 november			6 december

		8 mars				29 mars
3 maj				24 maj

