
Välkommen att  annonsera 
på  Läkemedelsvärlden.se
Läkemedelsvärlden.se är en nyhetskanal med bevakning av hela 
 läkemedelsområdet. Utöver dagliga nyheter publiceras forsknings artiklar  
och längre  fördjupande reportage som belyser olika aspekter kring  
aktuella frågor samt intervjuer med experter och nyckelpersoner. 

På sajten publiceras även fakta och uppdatering kring nya godkända läkemedel, gransknings
ärenden och bloggar.  Läkemedelsvärlden.se ges ut av, men är redaktionellt oberoende från, 
 Apotekarsocieteten som verkar för en bra utveckling och användning av läkemedel.

Hitta nya medarbetare på Ledigajobb 
Söker ni chefer eller personal till apotek, tillverkningsfarmaceuter, 
läkemedels specialister, kvalitetsansvariga,  områdeschefer,  profes sorer, 
doktorander eller andra medarbetare med läkemedelsinriktning inom 
apotek, landsting, myndigheter eller övrig verksamhet? 

Den lediga tjänsten syns i listan på www.lakemedelsvarlden.se/
lediga-jobb och på en egen annonssida. Platsannonsen syns även  
i Lediga-jobb-puffen på förstasidan. Annonser läggs ut löpande och 
ligger kvar under hela ansökningstiden. Textunderlag och logotyp 
mejlas till ledigajobb@lakemedelsvarlden.se. 

Enstaka platsannons  4000 kr 
Följande vid samma bokning  2500 kr 
För övriga önskemål  Begär offert

Vi kan även erbjuda möjlighet till postala  direktutskick  
till specifika målgrupper eller geografiska områden.

Nyhetsbrev  

Banner i nyhetsbrevet – Räckvidd: når 5500 prenume ranter varje 
tisdag och torsdag.

Format  375 x 60 px
Pris vid bokning av Panorama, 
Rektangel i nyhetsflödet eller DWS 
100% SOV 2 ggr/vecka  2000 kr/vecka

Platsannonsering 

Annonsformat och priser 2017 

Nyhetsbrev  
till 5500 

 prenumeranter 

45000 unika  
besökare per 

 månad
Målgrupp 
Yrkesverksamma inom hela läkemedelsområdet – inom hälso och sjukvård, apotek, 
 forskning, utveckling och industri samt inom myndigheter och politiken.  

Farmaceut till Cura apoteket Karlskrona Blekinge län 21 januari 1 mars

Apotekschef vik till Apotek Orren, Grums Värmlands län 19 januari 9 februari

Regulatory Affairs Manager Stockholms län 1 december 19 januari

Apotekstekniker till Cura apoteket Haninge Stockholms län 16 januari 28 februari

Apotekschef, Växjö Kronobergs län 4 december 31 januari

Professor i Farmaceutisk biovetenskap Västra Götalands län 12 november 19 januari

Farmaceutisk rådgivare/Hälsocoach, Hudiksvall Gävleborgs län 17 november 14 december

Områdeschef Läkemedel och Hjälpmedel Västra Götalands län 3 oktober 19 oktober

Kvalitetsansvarig EMV till Apotek Hjärtat Stockholms län 18 augusti 7 september

Föreståndare för Plattformen för  
Läkemedelsforskning och utveckling 

Uppsala län 1 juli 28 juli



Panorama – Helbredd i sidhuvudet, i mobil versionen 
nästan kvadrat. Observera att vi behöver två format.

Dator och läsplatta   980 x 120 px
Mobil   300 x 250 px 
Pris 100% SOV  7 000 kr/vecka 
Pris 50% SOV  3500 kr/vecka  

 

Rektangel i nyhetsflödet – I vänsterspalt, i mobil versionen 
tidigt i nyhetsflödet. Observera att vi behöver två format.

Dator och läsplatta  518 x 200 px
Mobil  300 x 250 px
Pris 100% SOV  5000 kr/vecka 
Pris 50% SOV  2500 kr/vecka  

 

DWS – Högt upp i högerspalt, i mobilversionen längre ner 
vid scrollning. Observera att vi behöver två format. 

Dator och läsplatta  250 x 200 px
Mobil  300 x 250 px
Pris 100% SOV  4000 kr/vecka 
Pris 50% SOV  2000 kr/vecka  

 

Tower – Stående format i yttre högerspalt.  
Observera att denna banner inte syns i mobilversionen.

Dator och läsplatta  160 x 350 px
Pris 100% SOV 4000 kr/4 veckor

Stor knapp – Stående format i yttre högerspalt.  
Observera att denna banner inte syns i mobilversionen.

Dator och läsplatta  160 x 200 px
Pris 100% SOV 4000 kr/4 veckor

Liten knapp – Liggande format i yttre högerspalt. 
 Observera att denna banner inte syns i mobilversionen.

Dator och läsplatta  160 x 100 px
Pris 100% SOV 3000 kr/4 veckor Filformat och leverans 

Banners ska vara i formaten gif, jpg eller flash och ligga  
på en färgplatta eller med en kantram. Ange till vilken 
webbsida bannern ska länkas. Färdigt material mejlas  
till  annons@lakemedelsvarlden.se senast 2 dagar före 
införandet. 

Priserna är ordinarie pris för bokning av enstaka vecka.  
Vi tar gärna fram ett paketpris utifrån era önskemål. 

Susanne Henriksson 
Annonsbokning 
annons@lakemedelsvarlden.se 
Direktnr 08723 50 30

Ingrid Helander 
Chefredaktör 
ingrid@lakemedelsvarlden.se 
Direktnr 08723 50 28

Läkemedelsvärlden  |  Box 1136, 111 81 Stockholm  |  Besök & bud: Wallingatan 26A  |  Telefon: 08-723 50 00

Kontakta oss gärna! 

Bannerannonsering 

45% av våra läsare 
använder mobilen för 
att läsa sina nyheter. 
Här exponeras ert 
budskap med starka 
och mobilanpassade 
annonsformat. 


