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MÅLGRUPPE:
 Farmasiforbundets 
medlemmer

 Apotekere/farmasøyter og 
annonsører

 Elever ved 
apotekteknikerlinjene

 Apotekbransjen

TEKNISKE 
INFORMASJON:

 3 spalter

 57,5 spaltebredde

 Ferdiggjøring: stift

 Utfallende trykk

  Materiell leveres pr. epost

ANNONSEPRISER

Farmasiliv ble etablert som «Apotekteknikkeren» i 1937, og er Farmasiforbundets 
faglige organ. Bladet har som formål å holde medlemmene, som i hovedsak er 
apotekteknikere, best mulig orientert om det som skjer innen bransjen og om 
forbundets arbeid. 

Apotekteknikerne er den største yrkesgruppa i apotek, og har stor grad av 
 kontakt med kundene. Det er derfor viktig og nyttig at de får informasjon om 
både nye og eksisterende produkter. Lunsjtrøbbel i 

apotekene 
Betalt spisepause eller helt fri? I en del apotek rapporteres det at det ikke er så enkelt 

Tablettmisbruk
Ung og spiseforstyrret tok Ingeborg Senneset i bruk stadig nye verktøy for å kontrollere angst, uro og mareritt. 
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Vaksinering på 
apoteket
Reisevaksiner og 
influensavaksinen på 
apotek. Noen har allerede begynt med tjenesten. 
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KURSENE ER TILGJENGELIG FOR DEG I APOTEKETS LÆRINGSPORTAL

4 NYE KURS FRA APOKUS

HU106  |  Atopisk eksem    
Hvorfor er huden så tørr ved atopisk eksem? Hvordan skal man bruke topikale steroider for å unngå oppbluss av eksemet? 
Kløe og ubehag kan være et stort problem. 
Lær mer om hvilke gode råd du kan gi pasienter med atopisk eksem. 

HU107  |  Psoriasis  
Hvorfor blir huden fortykket ved psoriasis? Hva er riktig bruk av topikale steroider? Det er viktig å både behandle og forebygge nye utbrudd. Lær mer om hvilke gode råd du kan gi pasienter med psoriasis.

ER105  |  Fettløselige vitaminer  De fettløselige vitaminene A, D, E og K har mange viktige funksjoner i kroppen. 

Hvem trenger tilskudd av fettløselige vitaminer? Når bør slike tilskudd brukes i samråd med lege? Lær mer om hva som er anbefalt inntak, og hva man bør passe på.

AP108  |  Risikokommunikasjon  Hver dag snakker vi med kunder i apoteket om risiko. 
Risiko handler om fremtidig usikkerhet, som for eksempel fare for bivirkninger. 

Hvordan snakke om fremtidig usikkerhet med trygghet? Ta kurset og få konkrete tips til god risikokommunikasjon.
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RABATTER:

Frekvensrabatt
2 innrykk 10%
3 innrykk 15%

Storkunderabatt
20% rabatt ved 
en omsetning på 
minst 50 000

All rabatt forutsetter samlet bestilling og at  annonsene 
rykkes inn for 12 måneder av gangen

Alle priser ekskludert MVA.

DISTRIBUSJON:

Posten Norge AS 

OPPLAG:
5 000

UTGIVELSESDATO:
Pga. postgangen tar vi forbehold om 
tidspunktet for når bladet er i hende 

2019

ØNSKER DU Å ANNONSERE I FARMASILIV? 
  Kontakt 07 Media v/Trygve Blix
  Telefon 907 39 472
  E-post trygve.blix@07.no

Tørkoppveien 10
1570 Dilling

UTGIVELSESPLAN

Utgave Matriell Utgivelse
1/2019 1. februar 28. februar
2/2019 24. mai 20. juni
3/2019 30. august 26. september
4/2019 1. november 28. november

2/1 side - oppslag
210x270 mm
+ 3 mm utfall

Kr 22 000

1/1 side, 
181x238 mm 
+ 3 mm utfall 

Kr 12 900

1/2 side 
stående
90x238 mm

Kr 10 300

1/2 side 
liggende
181mmx120mm

Kr 10 300

1/4 side 
stående
90x120 mm

Kr 8500

1/4 side
liggende
181x60 mm

Kr 8500

SPESIAL- 
PLASSERINGER:

Innside omslag:
1/1 side 13 900

Bakside 14 750
210x210 + 3mm utfall



1/4 side liggende: 
194x62h

  

AUDIENCE:
 Pharmaceuticals 
Association members

 Druggists/pharmacists  
and advertisers

 Students at pharmacy 
technician lines

 The pharmacy sector

TECHNICAL 
INFORMATION:

 3 columns

 57,5 coloumn width

 Finishing: staple spine

 Bleed

  Material supplied pr. email

ADVERTISING RATES 2017

Farmasiliv was established as ”Apotekteknikkeren” in 1937, and the Pharma-
ceuticals Association professional organ. The magazine aims to keep members, 
who are mainly pharmacy technicians, informed about what is happening in the 
industry and about the unions work.

Pharmacy technicians are the largest occupational group in the pharmacy, and 
has most of the contact with customers. It is therefore important and useful that 
they receive information about new and existing products.

DISCOUNTS

Frequency 
discount
3 ads 10%
5 ads 15%

Recruitment 
advertising
20% discount

All discounts are based on a collected order and all ads 
applies for a period of 12 months

All prices exclude VAT

DISTRIBUTION:
Norwegian postal service 

CIRCULATION:
5, 000

RELEASE DATE:
NB. There may be some delay due to 
the postal services. 

2019

WOULD YOU LIKE TO ADVERTISE IN FARMASILIV? 
  Contact 07 Media v/Trygve Blix
  Phone 907 39 472
  E-mail trygve.blix@07.no

Tørkoppveien 10
1570 Dilling

RELEASE SCHEDULE

Issue Ad deadline Release
1/2019 February 1st February 28th
2/2019 May 24th June 20st
3/2019 August 30th September 26th
4/2019 November 1st November 28th

2/1 page - spreads
210x270 mm
+ 3 mm bleed

NOK 22, 000

1/1 page,  
181x238 mm 
+ 3 mm bleed 

NOK 12, 900

1/2 page 
upright
90x238 mm

NOK 10, 300

1/2 page
level
181mmx120mm

NOK 10, 300

1/4 page 
upright
90x120 mm

NOK 8, 500

1/4 page
level
181x60 mm

NOK 8, 500

DESIGNATED 
PLACEMENT:

Inside cover:
1/1 page 14, 385

Back cover 15, 435
210x210 mm +3mm bleed
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apotekene 
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Tablettmisbruk
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