PLATSANNONSERING

RADANNONS
•
•
•
•
•
•

Hög räckvidd – 258 092 unika webbläsare/vecka *
Oöverträffad exponering – drygt 2 miljoner annonsvisningar under kampanjperioden (4 veckor)*
Målgruppsmatchning
Visas på alla Internetmedicins systersajter: imjobb.se, icd.nu och mednytt.se.
Skickas med i våra ordinarie nyhetsbrev 2 ggr/vecka.
Publiceras även i sociala medier.
* KIA-index, v. 9 2019, kiaindex.se

14 900 kr (4 veckor)

KRAFTPAKETET

Banner mitt i text (10 % av visningarna + radannons i 4 veckor)
Detta populära alternativ maximerar antal visningar och klick, tack vare den stora exponeringen,
den attraktiva placeringen av annonserna och ger en hög click through-rate.
Därmed ökar chansen till en lyckad rekrytering.
Vid beställning av Kraftpaketet erhålls alltid paketpris utöver eventuella övriga (avtals) rabatter.

36 670 kr (4 veckor)
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www.internetmedicin.se

PLATSANNONSERING

SÅ HÄR ENKELT BOKAR DU PLATS/RADANNONS
1. Kopiera url-länken till annonsen från er hemsida
2. Skicka den med ”Bokning platsannons” i ämnesraden till:
platsannons@internetmedicin.se
3. Ange fakturaadress och eventuellt kostnadsställe
4. Klart! Annonsen publiceras inom en timme
Vi levererar statistik (klick & visningar) för annonsen när kampanjperioden är slut.

SÅ HÄR ENKELT BOKAR DU KRAFTPAKETET
1. Kopiera url-länken till annonsen från er hemsida
2. Skicka den med ”Bokning Kraftpaketet” i ämnesraden till:
platsannons@internetmedicin.se
3. Ange fakturaadress och eventuellt kostnadsställe
4. Vi hör av oss direkt angående bannern, som vi kan hjälpa till att producera.
(Vi kan producera en banner omgående och självklart med hänsyn till er grafiska profil)

5. Klart! Radannonsen publiceras inom en timme och bannern så snart den är
färdig och godkänd.
Vi levererar statistik (klick & visningar) för annonsen när kampanjperioden är slut.

FRÅGOR? Ring eller maila till oss:
•

Martin Letterblad, tel 0722-099 928, martin.letterblad@internetmedicin.se

•

Emma Runsten, tel 0708-738 199, emma.runsten@internetmedicin.se

Sveriges mest besökta webbplats för läkare och sjuksköterskor i den kliniska vardagen.
Ett beslutsstöd av och för läkare i Sverige
•

Används av 9 av 10 läkare i Sverige **
(även 31 000 sjuksköterskor reg. användare)

•

Drygt 78 000 mottagare av e-nyhetsbrevet varje vecka

•

409 000 besök och 654 000 sidvisningar per vecka *

•

Rankas som mest värdefulla ** hemsidan i den kliniska vardagen
*
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kiaindex.se vecka 9, 2019, ** Marknadsundersökning TNS/SIFO 2016
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