
Välkommen att  annonsera 
på  Läkemedelsvärlden.se
Läkemedelsvärlden – www.lakemedelsvarlden.se  –  är en digital nyhetskanal med bevakning av 
hela läkemedelsområdet. Vi erbjuder daglig nyhetsrapportering och fördjupning om det mesta 
som rör läkemedelsområdet. Vi skriver bland annat om forskningsrön, utveckling och godkän-
nande av nya läkemedel och medicintekniska produkter, apoteksbranschen, läkemedelsbrans-
chen samt läkemedels- och forskningspolitik.

Läkemedelsvärlden ges ut av, men är redaktionellt oberoende från, den ideella organisationen 
Apotekarsocieteten som verkar för en bästa möjliga utveckling och användning av läkemedel. 

Hitta nya medarbetare på Lediga-jobb 
Söker ni chefer eller personal till apotek, tillverkningsfarmaceuter, 
läkemedelsspecialister, kvalitetsansvariga, områdeschefer, doktorander 
eller andra medarbetare med läkemedelsinriktning inom apotek, region, 
myndigheter eller övrig verksamhet? 

Den lediga tjänsten visas 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  4500 kr exkl moms 
Följande vid samma bokning  2600 kr exkl moms 
För övriga önskemål – begär offert! 

Bannerannons i Nyhetsbrev  

Bannerannons i nyhetsbrevet – når 6.700 prenume ranter varje 
tisdag och torsdag.

Format  540 x 200 px
Pris vid bokning av Bannerannons Panorama, 
Rektangel i löpet eller i högerspalt 
100% SOV, 2 ggr/vecka  2500 kr/vecka exkl moms

Platsannonsering 

Annonsformat och priser 2023 

Målgrupp 
Läkemedelsvärlden riktar sig till professionella inom olika sektorer på läkemedelsområdet, 
men också till en läkemedelsintresserad allmänhet. 

Nyhetsbrev  
till 6.700 

 prenumeranter 

40.000 unika  
besökare per   

vecka

Bannerannons
Nyhetsbrev



Panorama – helbredd under menyraden.

Format   1170 x 179 px 
Pris 100% SOV  8000 kr/vecka exkl moms 
Pris 50% SOV  4000 kr/vecka exkl moms  

Rektangel i löpet 
Format  580 x 220 px
Pris 100% SOV  6000 kr/vecka exkl moms 
Pris 50% SOV  3000 kr/vecka 

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. 

Helene Wallskär 
Chefredaktör 
helene@lakemedelsvarlden.se 
Direktnr 08-723 50 09

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. 
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