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Tørkoppveien 10
1570 Dilling

1/4 side liggende: 
194x62h

 

MÅLGRUPPE:
 Medlemsbladet til 
tannhelsesekretærens 
forbund

 Tannlegekontor og 
tannklinikker

ANNONSEPRISER 2019

2019

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

Alle priser ekskludert MVA.

DISTRIBUSJON:

Posten Norge AS 

OPPLAG:
2 500

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

På tannklinikken er det tannhelsesekretæren som står for innkjøp av utstyr og for
bruksmateriell. Bladet Tannhelsesektretæren er derfor en viktig annonsekanal fir å treffe 
denne gruppen beslutningstakere. Samtidig er bladet en god kanal for å annonsere etter 
nytt personell fra tannhelsetjenesten. Som eneste fagbladet for tannhelsesektretæren er 
bladet et naturlig førstevalg om du vil treffe tannhelsesektretærer med din annonsering. 

Forbundet hadde ved inngangen til 2015 over 1 800 medlemmer.

FULLDISTRIBUSJON UTGAVE 1:
Det vil si at bladet distribueres til alle ThsF 
sine medlemmer + alle tannlegekontorer, 
tannteknikere og tannklinikker som ikke er 
medlemmer. 

Fulldistribusjon betyr distribuert 
opplag på circa 4 500 eksemplarer. 
Medlemsdistribusjon + abonnement betyr 
så langt distribuert opplag circa 2 400 
(trykt opplag circa 2 500)

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

SPESIAL- 
PLASSERINGER

Innside omslag:
1/1 side 14 385

Bakside 15 435
210x210 mm + 3mm utfall

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

Kr 22 000

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

Kr 12 900

1/2 side 
stående
90x238 mm

Kr 9 135

1/2 side 
liggende
181mmx120mm

Kr 9 135

1/4 side 
stående
90x120 mm

Kr 7 035

1/4 side
liggende
181x60 mm

Kr 7 035

RABATTER

Frekvensrabatt
2 annonser 10%
4 annonser 15%

Stillingsannonse
20% rabatt

Anestesikurs tross motstand
Flere tannleger er 
positive til kursene, men Tannlegeforeningen er imot.

10

Enighet om ny 
mønsteravtale
ThsF er kommet 
frem til enighet om 
ny mønsteravtale for 
tannhelsesekretærer. 

14

04
18 

Kutt i 
tannhelsestønad 
Regjeringen vil kutte 
i trygdestønadene til 
tannhelsebehandling 
for femte år på rad.

Økt kompetanse
 side 14 i tannhelse

Svetlana Rud

7

10

For høy rente på boliglånet ditt? Rekordmange medlemmer har flyttet boliglånet til Gjensidige Bank. Benytter du 
deg av dine medlemsfordeler, kan du spare mye og du er sikret lav rente over tid. Finn ut hvor mye du kan spare på gjensidige.no/ysbankPriseksempel Boliglån Ung inntil 85 % av verdigrunnlag.Eff.rente 2,06 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 2.555.206,-.

Gjelder for medlemmer mellom 18 og 33 år som bruker banken aktivt. Prisen er per 09.11.2018 for nye lån og kan bli endret.
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WOULD YOU LIKE TO ADVERTISE IN TANNHELSE? 
  Contact 07 Media v/Trygve Blix
  Phone 907 39 472
  E-mail trygve.blix@07.no

Tørkoppveien 10
1570 Dilling

1/4 side liggende: 
194x62h

 

AUDIENCE:
 The Fanzine for dental 
secretary’s association

 Dental offices and clinics

DISTRIBUTION:
Norwegian postal service 

ADVERTISING RATES 2017

Anestesikurs tross motstand
Flere tannleger er 
positive til kursene, men Tannlegeforeningen er imot.

10

Enighet om ny 
mønsteravtale
ThsF er kommet 
frem til enighet om 
ny mønsteravtale for 
tannhelsesekretærer. 

14

04
18 

Kutt i 
tannhelsestønad 
Regjeringen vil kutte 
i trygdestønadene til 
tannhelsebehandling 
for femte år på rad.

Økt kompetanse
 side 14 i tannhelse

Svetlana Rud

7

10

For høy rente på boliglånet ditt? Rekordmange medlemmer har flyttet boliglånet til Gjensidige Bank. Benytter du 
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2019

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

All prices exclude VAT

CIRCULATION:
2, 500

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

It is the dental secretary which is responsible for buying equipment and supplies at  
dental clinics. Tannhelsesekretæren is therefore an important platform for adver
tisement, in regards of targeting these groups of people. Meanwhile, the magazine is 
also a good way of advertising for new employees to dental clinics. As the only maga
zine targeting the dental secretaries, Tannhelsesekretæren is a natural first choice if  
you want your advertisement to grab the attention of the dental secretaries. 

The association had 1, 800 members at the beginning of 2015.

TOTAL DISTRIBUTION, VERSION 1:
The magazine is distributed to all members 
of Tannhelsesekretæren + dental offices, 
tech nicians and clinics, whom are not 
members. 

Total distribution refers to a circulation of 
approximately 4, 500 copies. Distribution 
for members + subscription means distri-
buted  copies of about 2, 400 (printed co-
pies approx imately 2, 500)

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

DESIGNATED  
PLACEMENT

Inside cover:
1/1 page 14, 385

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

2/1 - 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 9, 135

1/2 page
level
181mmx120mm

NOK 9, 135

1/4 page 
upright
90x120 mm

NOK 7, 035

1/4 page
level
181x60 mm

NOK 7, 035

DISCOUNTS

Frequency 
discount
2 ads 10%
4 ads 15%

Recruitment 
advertising
20% discount


