
Sundere lunger 
– livet igennem
Lungenyt udgives af Lungeforeningen og sendes 
til medlemmerne af Lungeforeningen samt til 
praktiserende læger, speciallæger, sundhedscentre i 
kommuner, sygehuse og andre offentlige institutioner.
 
Lungenyt henvender sig til mennesker med 
lungesygdom og deres pårørende samt til den 
stadig stigende del af befolkningen, der rammes af 
problemer med deres livskvalitet som følge af nedsat 
lungefunktion. Magasinet henvender sig også til 
sundhedssystemets behandlere.

Lungeforeningen arbejder aktivt for at skabe bedre 
vilkår i hverdagen for lungepatienter og deres 
pårørende og for et styrket fokus i samfundet på 
lungerne som et livgivende og fundamentalt organ,  
vi alle skal passe godt på hele livet.
 
Læs mere på www.lunge.dk

Bedre vilkår i hverdagen 
for lungepatienter.

   

  

MEDIEINFORMATION 2019

Annoncemateriale
Alt materiale skal leveres færdigt 
som trykklare, højtopløselige 
PDF-filer, CMYK separeret, 
gerne som PDF/X-filer. 

Sendes elektronisk til: 
lars@mediegruppen.net 

Indstik
Kontakt salgsafdelingen for pris.

Annullering
Skriftlig annullering af annonce-
indrykning skal ske senest ved 
deadline.

Mediegruppen hjælper gerne 
med din annonce. Kontakt os 
og hør nærmere.

Format
208 x 278 mm

Særplacering
10%

Udgives
4 gange årligt

Oplag
Distribueret oplag: 25.000
Kontrolleret af FMK

Antal sider
36 sider inkl. omslag

Bureauprovision
Der ydes 5% bureauprovision 
for sikkerhedsstillelse og 
informationsgodtgørelse. 

Ydes kun til nominerede 
bureauer.

Medlemsblad for Lungeforeningen



  

UDGAVE TEMA MATERIALEDEADLINE PÅ GADEN

Nr. 1

Psykosociale 
Mindfulness i forbindelse med 
åndenød, angst og depression. 
Familiedynamik, sex og samliv 
samt livet som pårørende.

21.01.2019 04.03.2019

Nr. 2

Motion og træning  
(også åndedræt) 
Hjælp til selvhjælp herunder ånde- 
drætsøvelser, hjemmetræning  
og rehabilitering. Sang, pep-fløjte 
og forskellige træningsformer.

18.03.2019 06.05.2019

Nr. 3 

Lungesygdomme  
og forskning
Fakta om forskellige lunge- 
sygdomme herunder også 
behandling, forskning inden  
for lungeområdet samt  
telemedicin etc.)

24.06.2019 02.09.2019

Nr. 4
Miljø – ude og inde
Inde- og udeklima samt  
arbejdsmiljø og  partikler.

23.09.2019 04.11.2019

Udgivelsesplan 2019

Mediegruppen er et af Danmarks største 
magasinhuse. Med over 50 aktive titler 
inden for fagblade, magasiner og medlems-
blade arbejder et hold af kreative, grafikere,  
journalister, konceptmagere og mediekonsu-
lenter hver dag med udgivelser og deadlines.

Vi kender dine udfordringer, hvad enten 
du er annoncør eller udgiver. Sammen 
med vores kunder spænder vi bredt i 
mediemarkedet og kan rådgive, udvikle 
og målrette din annoncering. 

Erfaring og 
troværdighed

Annoncer
Lars Burchardt
Tlf. 7640 6410
lars@mediegruppen.net 

Horsensvej 72A
DK-7100 Vejle

T. +45 7584 1200
www.mediegruppen.net

Bagside
16.400,-
B: 148 mm x H: 278 mm
+ 3 mm ekstra til beskær.Bagside

1/2

1/2  side bred
8.350,-
B: 179 mm x H: 113 mm

1/2

1/2  side høj
8.350,-
B: 87 mm x H: 230 mm

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2019. 
Ved annoncer til kant skal der lægges 3 mm ekstra til beskæring.

1/3 side
6.900,-
B: 57 mm x H: 230 mm

1/3

Formater
Helside / til kant
14.300,-
B: 179 mm x H: 230 mm 
B: 208 mm x H: 278 mm
+ 3 mm ekstra til beskær.

1/11/1

1/4 side
5.100,-
B: 87 mm x H: 113 mm
B: 179 mm x H: 55 mm

   1/4 

Målgruppe
Lungenyt henvender sig til den stadig stigende del af befolkningen,  
der rammes af problemer med deres livskvalitet som følge af nedsat  
lungefunktion, samt deres pårørende. 

Udgave 09 / oktober 2018

helse
VIDEN OM SUNDHED

Helse: motionnyheder

I samarbejde med Sundhed.dk, Danske  
Regioner og en lang række patientforeninger.

FOKUS PÅ FØDDER

Kom på god fod 
med dine fødder
Giv de nederste lemmer opmærksomhed  
og få et bedre helbred.  
Sådan får du sunde fødder.

Danmarks 

mest læste 

sundheds-

magasin

UNDGÅ MEDICIN 
OG OPERATION

Tema om 
rygsmerter

Stort interview med

Elisabeth 
Dalsgaard
Jeg bliver høj af at  
undervise Parkinson-ramte

sundhed mad familieliv konsultation forebyggelse

NR.01 2018  /  MAGASIN FRA FYSIOTERAPEUTERNE:   MOTION  +  FYSIOTERAPI  +  SPORT  +  FRITID  +  ENERGI  +  VELVÆRE  +  JOB

Sonja 
Richter

Min krop er  
mit instrument

+

Hvis jeg presser krop 
og sind for hårdt,  
bliver jeg syg og umulig 
som et overtræt barn

TEMA
Sund

graviditet

GRAVID:
Sund og fit

TRÆN  
DINE KNÆ  

STÆRKE
VIDEN KAN  
FOREBYGGE
RYGBESVÆR

Boost din
styrke- 

træning

+
Fasthold dit vægttab

Korsbåndskader
Håndbold-fitness

Gå-motion er go’ motion

en holdning til livet

tema
Fyldt op

Stilheden 
larmede  
i mit  
indre

Lars Juhl:

Den tidligere  
skibsreder fandt  
vej ud af stress  
på et kloster

– Hvad skal du vælge efter?

Find vej i  
junglen af  
vitaminer +Superfoods 

- fyld næring på   
Spot stress  

hos børn 
Smuk uden stress

Er du her  
eller på SoMe?

– Nærvær er blevet  
en mangelvare

Nr. 04 2018  /   Stop diarré  /  Tilskud til sportsfolk  /  Mavesyren – din hjælper 
Geniale gurkemeje  /  Brug naturen mod stress /   Vitaminer mod muskelskader

www.naturli.dk / facebook.com/naturli.dk 

Helse
360.000 læsere
iflg TNS Gallup
1. halvår 2017

Naturli
35.000 iflg.
TNS Gallup
2. halvår 2016

Krop+fysik
63.000 læsere
iflg. TNS Gallup
2. halvår 2016


