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MEDIEPLAN – ANNONSER – 2020

• Tidsskrift for alle som er opptatt av helse, legemidler og helsepolitikk.

• Sendes til alle medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening samt apotek, 

 undervisningsinstitusjoner, myndigheter og media. 

• Norges eneste vitenskapelige tidsskrift for målgruppen farmasøyter.

• Farmatid.no holder målgruppene oppdatert med relevante nyheter om legemidler, 

helse, politikk, forskning og trender.

 

STATISTIKK OPPLAG: 4400 +

UTGAVER/ÅR: 9

79 % av leserne 
er KVINNER

50 % av leserne er 
mellom 30 og 49 år

Farmatid.no
STATISITKK

• Produktannonser
• Kurs- og konferanse- 

kunngjøringer
• Stillingsannonser

TEKNISKE DATA

Bladformat:
210 mm x 280 mm

Satsflate:
185 mm x 240 mm

Ferdiggjøring: Stiftet

Utfallende trykk: Ja

Papirkvalitet omslag: 
Tom&Otto Gloss 200 g

Papirkvalitet innmat: 
Tom&Otto Silk 130 g

Trykkeri: 07 Media AS

Materiell som skal   
 trykkes må være høy-

oppløselig. Redaksjonen 
tar ikke ansvar for materi
ell  som ikke tilfreds stiller 

våre  tekniske krav.

12
7.

 å
rg

a
n

g
   3

0.
 s

e
p

te
m

b
e

r  
20

19

Et vitenskapelig tidsskrift for legemiddelinteresserte
NYHETER – FORSKNING – TRENDER
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6 AKTUELT: Økt forskning 
på bakteriofager

AKTUELT: Fersk rapport 
om kommunefarmasi18 25 UiB: Nomader med 

bredt forskningsfeltSana Pharma Medical AS | Enebakkveien 117 A, 0680 Oslo | Tlf: 21 95 76 60 | E-post: post@sanapharma.no | www.sanapharma.no

Remisoft® 50 g krem (med applikator). Reseptfri, pleiende vaginal fuktighetskrem uten hormoner. Medisinsk utstyr, klasse IIa. Til behandling av ubehag pga. tørrhet i skjede 
og ytre intimområder (følelse av tørrhet, brennende følelse, smerter ved samleie eller kløe). Påføres 1g/dag. Anbefales opphold i 2 dager etter 30 dagers bruk. Kun i samråd 
med lege ved uttalte sympt. eller ved en vaginal infeksjon. Det mangler data for bruk av Remisoft ved graviditet/ amming. Unngå bruk rett etter fødsel og ved allergi mot 
innholdsstoffer. Les bruksanvisningen før bruk.

Referanse: 1.R.E.Nappi & M.Kokot-Kierepa Vaginal Health: Insights, Views & Attitudes (VIVA) Climacteric. 2012 15(1):36-44. 

Fås på alle apotek

  Lindring og tilfører fukt

  Mykgjør og bevarer elastisitet 

  Heling av småskader                                                           

En stor internasjonal nettbasert spørreundersøkelse gjennomført på 3520 kvinner1, viste at 1/3 av kvinner i 

klimakteriet synes det er vanskelig å prate med legen sin om vaginalt ubehag. I samme undersøkelse oppgav mer 

enn halvparten av kvinnene at legene heller ikke spurte om denne problemstillingen ved konsultasjon.

Medisinsk utstyr klasse IIa

UTEN 
ØSTROGEN

Remisoft® (hamamelis virginiana-vann)

– en hormonfri pleiende vaginalkrem til behandling av symptomer 

ved tørr skjede

Den beskyttende fysiske barrieren bidrar til:

Tørr skjede 
– fremdeles en vanskelig plage å snakke om
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No cure 
for love
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6 MULTIDOSE: 
Anbudsprosess til besvær

AKTUELT: Kostbar 
legemiddelverifisering14 17 LITTERATUR: 

Grunnstoffoppdagelser
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6 AKTUELT: 
Bemanning i apotek

AKTUELT: Alvorlige 
multidoseproblemer14 25 AKTUELT: Granavolden-

plattformen under lupenSana Pharma Medical AS | Enebakkveien 117 A, 0680 Oslo | Tlf: 21 95 76 60 | E-post: post@sanapharma.no | www.sanapharma.no
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med lege ved uttalte sympt. eller ved en vaginal infeksjon. Det mangler data for bruk av Remisoft ved graviditet/ amming. Unngå bruk rett etter fødsel og ved allergi mot 
innholdsstoffer. Les bruksanvisningen før bruk.
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Unike brukere
per måned:

7500

Sidevisninger 
per måned:

19 000 +

70 % av leserne 
jobber på APOTEK

19 % av leserne 
jobber i 

SYKEHUS OG 
SYKEHUSAPOTEK

HOVEDMÅLGRUPPER:
• Farmasøyter
• Farmasistudenter
• Legemiddelindustri

Sekundære målgrupper:
• Andre helsearbeidere 
• Beslutningstakere
• Utdanningsinstitusjoner
• Helsepolitikere
• Media

FARMASØYTER
– rådgivere og legemiddeleksperter

NFT er fagbladet for farmasøyter i Norge. Farmasøyter er autorisert helsepersonell 

og jobber blant annet i apotek, sykehus og legemiddelindustrien, i kommune og 

stat hvor de gir råd om medisiner til kunder, pasienter, leger og annet helsepersonell.

Her treffer du:



KONTAKT REDAKSJON:
TLF.: + 47 21 02 33 52

E-POST: nft@farmaceutene.no

REDAKTØR: Hanne Nessing
TLF.: + 47 21 02 33 46

NETTSIDE: www.farmatid.no
FACEBOOK: /farmatid

Annonser på trykk

1/1 side: 15 700 NOK

2/3 side:  14 500 NOK

1/2 side:  11 500 NOK

1/3 side:  10 500 NOK

1/4 side:  8 500 NOK

2/1-side:  27 700 NOK

2. omslag:  16 500 NOK

Bakside:  17 200 NOK

Andre formater/priser 
etter avtale.

Banner på nett
Pris: Kontakt A2media 

for tilbud

UTGIVELSESPLAN 2020

 Nr. Materiellfrist Publishing date

 1 16. desember 20. januar

 2 27. januar 24. februar

 3 9. mars 6. april

 4 20. april 18. mai

 5 25. mai 22. juni

 6 24. juli 17. august

 7 31. august 28. september

 8 5. oktober 2. november

 9 16. november 14. desember

 1 21. desember 25. januar

ANNONSEFORMATER

FORMATER PÅ FARMATID.NO

  

  

 
 

 
 

 
 

DESKTOPFORMATER:

Topp- og midtbanner
980 x 150

Bunnbanner 
980 x 300

Desktopbanner
300 x 250

MOBILFORMATER:

Bunnbanner
468 x 300

PRISER

Topp- og 
midtbanner 
468 x 200

DESKTOP/MOBIL-
FORMATER:

• Produktannonser
• Kurs- og konferanse- 

kunngjøringer
• Stillingsannonser

For spørsmål og bestillinger
  kontakt vårt annonsebyrå A2media:

Henriette Brattli, medieselger,  A2media

Epost: henriette@a2media.no

Tlf.: +47 97 19 87 47

1/1 side
185 x 240 mm

1/4 side
Stående: 90 x 117 mm
Liggende: 185 x 55 mm

1/3 side
Stående: 60 x 240 mm
Liggende: 185 x 75 mm

2/3 side
Stående: 122 x 240 mm
Liggende: 185 x 155 mm

1/2 side
Stående: 90 x 240 mm
Liggende: 185 x 117 mm

Bakside (utfallende)
210 mm x 220 mm

2/1 side 
(dobbeltside)
400 mm x 240 mm

Bilag: Stiftet bilag leveres i 
 råformat. Løse og limte bilag etter 

avtale med redaksjonen.

Rabatter: Rabatter og  
bilagspris etter avtale.

Tillegg for spesiell plassering: 
15 %

Byråprovisjon: 2 %

Formidlingsgodtgjørelse: 1,5 %

Bortsett fra reservasjonssidene 
 forbeholder  tidsskriftet seg 

retten til fri plassering.

Annulasjonsfrist: 
3 uker før utgivelse.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.
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