Afrodite – medieplan 2019
Afrodite er Gynkreftforeningens medlemsblad og kommer ut fire ganger i året.
Utgivelser 2019
Nummer

Materiellfrist

Utgivelse

1-2019

22. februar 2019

13. mars 2019

2-2019

9. juni 2019

21. juni 2019

3-2019

30. september 2019

18. oktober 2019

4-2019

25. november 2019

13. desember 2019

Annonseformat

Format (bxh)

Priser

1/1 side

A4 (210x297)

12.500,-

½ side

A5 (210x148)

6.500,-

¼ side

A6 (105x148)

4.000,-

Støtteannonse (1 spalte x 2 cm høyde)

57 x 20

1.000,-

Utgiver:
Gynkreftforeningen
Rosenkranz’ gate 7
0159 OSLO

Bladet trykkes i et opplag på 2.500 eksemplarer, hvorav cirka 700 eksemplarer distribueres med Posten til foreningens
medlemmer. Øvrig opplag deles ut på sykehus, rehabiliteringssenter, helseinstitusjoner og via arrangementer som
Gynkreftforeningen og Kreftforeningen arrangerer.
Bladets mål er å spre kunnskap om gynekologisk kreft, rehabilitering, senskader, forskning og hvordan man på best mulig
måte kan leve med en kreftdiagnose og hvordan man kan tilpasse livet etter at behandling er ferdig. Bladet har også et
utvidet blikk på kvinnehelse generelt sett.
Sammen med www.gynkreftforeningen.no er Afrodite Gynkreftforeningens viktigste informasjonskanal.

Kontakt for annonser:

AFR

Tlf: 97 53 56 59 eller
ODI
epost: kontakt@
TE
gynkreftforeningen.no
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Barn som pårørende side 08
Kreft og arbeidsliv side 14
Nye regler for lymfødembehandling side 18

Redaksjon:
Redaktør Eddy Grønset
Pekaill AS
E-post
eddy@pekaill.no
Telefon
90 50 61 37

gynkreftforeningen.no

Spennende
Kunnskapsdager
Florinda Meek var en av de som
trivdes på arrangementet

side 6

Gynkreftforeningen
Gynekologisk kreft rammer årlig 1700 kvinner i
Norge. Nærmere 22 000 lever med eller har hatt kreft
i underlivet. Gynkreftforeningen er en interesseorganisasjon for deg som er rammet av sykdommen
og dine pårørende. Vi arbeider for økte ressurser til
forskning, behandling og forebygging, men vi er også
et møtested hvor du kan treffe og prate med noen som
har de samme spørsmål, bekymringer og erfaringer
som du selv har.

