Dansk Cøliaki Forening

Medieinformation og samarbejdsmuligheder 2018
CøliakiNyt - et vindue til mennesker med cøliaki





CøliakiNyt er Dansk Cøliaki Forenings medlemsblad, og er det eneste blad i Danmark målrettet personer med
cøliaki og deres pårørende.
CøliakiNyt formidler viden om cøliaki – vi går tæt på det at leve med en kronisk sygdom og de konsekvenser, det
fører med sig.
CøliakiNyts læsere er kvalitetsbevidste og har en indgående viden om specialkost – derfor er de meget
opmærksomme på, når nye erstatningsprodukter kommer.
CøliakiNyt når 3.000 husstande, sygehuse samt virksomheder og bliver læst af omkring 8.000 personer. Deres
fælles interesse drejer sig om viden, tjenester og produkter, som er relevante for personer med cøliaki.

Som annoncør i CøliakiNyt får du en direkte kommunikationskanal til Danmarks cøliakere og deres pårørende samt
fagpersoner indenfor sundheds- og fødevarebranchen. På den måde kan du være med til at inspirere målgruppen til
nye ideer og give flere valgmuligheder til Dansk Cøliaki Forenings 3.000 medlemmer og samarbejdspartnere.
Om Dansk Cøliaki Forening
Dansk Cøliaki Forening er en patientorganisation, der repræsenterer personer med cøliaki og dermatitis herpetiformis
(DH)og deres pårørende. Vores vision er, at det skal være nemt at leve godt med cøliaki og DH. Vi har fire overordnede
målsætninger:
 Tidlig og sikker diagnosticering samt bedre vejledning og opfølgning i sundhedsvæsenet.
 Empowerment og sygdomsmestring.
 Tryg og tilgængelig mad for alle – uafhængig af alder, hvor man bor og privatøkonomi.
 At fremme ny viden om cøliaki og DH samt højne kendskabsniveauet til symptomer og behandling blandt
fagpersoner i sundhedsvæsenet, i skoler og institutioner, i fødevarebranchen samt i samfundet generelt.
Opgaven kan vi ikke løse alene! For at fuldfølge vores mission, samarbejder vi med offentlige institutioner,
virksomheder, foreninger og andre aktører, som deler vores vision og vil det samme som os. Derfor søger vi
dialog med organisationer og personer, som kan være med til at forandre status quo.
Støt os!
Som annoncør støtter du Dansk Cøliaki Forening og vores medlemmer gennem at fortælle om glutenfri produkter og
fremme viden om glutenfri fødevarer og cøliaki. Som virksomhed kan du også tegne et erhvervspartnerskab, der
afspejler både økonomisk og socialt engagement i vores arbejde. Vi indgår gerne samarbejde, der gavner både vores
arbejde og virksomhedens interesser. Du kan læse mere om erhvervssamarbejde på www.coeliaki.dk.
Lige nu kan din virksomhed støtte
Dansk Cøliaki Forenings arbejde for cøliakeres rettigheder. Dansk Cøliaki Forening kæmper for cøliakeres rettigheder.
Hvad enten det gælder retten til sundhed, retten til uddannelse, retten til økonomisk kompensation for merudgifter,
arbejder vi for en fælles sag – at cøliakere skal have samme rettigheder og muligheder som mennesker uden cøliaki.
Vil du støtte foreningens arbejde med cøliakeres rettigheder kan du lave en overførsel til kontonummer 53550319227. Mærk indbetalingen ”CØLRET”.
Husk at virksomheder har mulighed for at trække bidrag fra som reklame- eller markedsføringsudgifter!
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Dansk Cøliaki Forening

UDGIVELSESPLAN 2018
NR BESTILLING LEVERING
1 15.01.2018
01.02.2018
2 15.04.2018
01.05.2018
3 15.07.2018
01.08.2018
4 15.10.2018
01.11.2018

UDGIVES
Marts
Juni
September
December

Alt materiale skal leveres færdigt som en trykklar,
højtopløselig PDF-fil i mindst 300 dpi. Beskæring 3 mm
hele vejen rundt. Alle farver (også sort/hvid) skal være i
4-farver (CMYK).

Annoncer sendes elektronisk til: annoncer@coeliaki.dk. Vores grafiker hjælper dig gerne med annoncen.
Kontakt os på tlf. 25520835 og hør nærmere.
Størrelsen skal matche målene på den reserverede annonce. For materiale der ikke overholder disse
kravspecifikationer, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesatser.
Reklamationer og eventuelle rettelser skal ske skriftligt inden deadline for levering af materiale.
Annonceansvarlig
Lisa Ahlgren, Sekretariatsleder
Trekronergade 147B, 2. th.
DK-2500 Valby
Danmark
Tlf: +45-2552 0835
Mail: annoncer@coeliaki.dk
For yderligere informationer, se vores hjemmeside www.coeliaki.dk.
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Dansk Cøliaki Forening

PRODUKTER OG PRISER 2018
Der gives 5% i rabat ved bestilling inden den 15. december 2017
ANNONCERING I CØLIAKINYT

1/1 HELSIDE INDE
Pris: 4.800 kroner
Format: 210 x 297 mm + 3 mm til beskæring

1/4 SIDE BRED/HØJ
Pris: 2.250 kroner
Bredformat: 175 x 61,5 mm + 3 mm til beskæring
Højformat: 83,5 x 130 mm + 3 mm til beskæring

1/1 HELSIDE BAGSIDE
Pris: 7.500 kroner
Format: 210 x 248 mm + 3 mm til beskæring

INDKØBSGUIDE (1/32 SIDE)
Pris: 1.200 kroner
Format: 38 x 27 mm + 3 mm til beskæring

1/2 SIDE BRED
Pris: 3.000 kroner
Format: 175 x 130 mm + 3 mm til beskæring

Pris for sideplacering: 15% af annonceprisen

INDSTIK I CØLIAKINYT

Vægt
10-40 gram
40-120 gram

Pris
2,50 kr. per oplag (omkring 3.200)
3,25 kr. per oplag (omkring 3.200)

Foliering efter tilbud.

COELIAKI.DK
Link
Billedlink

Pris
12.500 kr. per år

VELKOMSTBREV TIL NYE MEDLEMMER
Vareprøver, pjecer, flyers, og rabatkuponer kan sendes med Dansk Cøliaki Forenings velkomstbrev til nye
medlemmer. Velkomstbrevet indeholder det sidste nummer af CøliakiNyt, information om hvad cøliaki er
og hvordan lidelsen behandles, gode råd til at leve med cøliaki og kronisk sygdom, sprogkort samt
foreningens vejledende merudgiftsberegning. Børn modtager også en bog om at have cøliaki i børnehøjde.
Vægt
0-10 gram
10-30 gram
30-110 gram

Pris
10 kr. per stk.
20 kr. per stk.
30 kr. per stk.
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