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Sveriges Fotterapeuters prenumerationstidning Fotterapeuten
utkommer fyra gånger per år. En obunden opolitisk tidning för
att sprida information, kunskap, tekniker, lagändringar och
bestämmelser för fotterapeuter. Tidningen innehåller även
material och artiklar av allmänt intresse.
Här når ni som annonsör välutbildade fotterapeuter!
Alla medlemmar i förbundet läser noggrant tidningen,
det är en viktig kanal för att hålla sig uppdaterad inom
branschen. Tidningsprenumeration ingår i medlemskapet.
Tidningen skickas även ut till annonsörer och intressenter.
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Nå 2.200 utbildade
fotterapeuter!
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Utgivningsplan
Nr 4, vinter -17

Manusstopp

Utgivning

3 november

Vecka 49 (4-8 december)

Nr 1, vår -18

Vecka 9 (26 feb - 2 mars)

Nr 2, sommar -18

10 april

Vecka 20 (14-18 maj)

Nr 3, höst -18

23 augusti

Vecka 39 (24-28 september)

Nr 4, vinter -18

2 november

Vecka 49 (3-7 december)

Boka din annons nu!
Ring Yvonne Larsen,
0763-145 135,
0491-858 10
eller maila:
yvonne.l@fotforbundet.com

Annonsbokning och annonsproduktion
Bokning och frågor
Yvonne Larsen
0763-145 135, 0491-858 10
yvonne.l@fotforbundet.com

Annonsformat och priser
1/8-sida........................................... 1.900 kr
1/4-sida........................................... 2.900 kr
1/2-sida..........................................4.900 kr
1/1-sida........................................... 7.900 kr
Baksidan......................................... 8.900 kr

Redaktionskommitté: Karin Nordvall, Annika
Sandell, Carina Hansols och Niklas Bohman
Ansvarig utgivare: Karin Nordvall

(För exakta format se kommande sidor i denna pdf.)

Redaktör, fotograf, skribent: Niklas Bohman
Tidningslayout: Petra Hagelin

Bifoga broschyr, annonsblad eller varuprov?
9.800 kr + den extra kostnad som portohöjning medför.
(exklusive kostnad för trycksak/varuprov).
Kontakta Yvonne för mer information.

Tryckeri: Lenanders Grafiska AB, Kalmar
Upplaga: 2.500 ex
Format: 210x270 mm

Baksidan kan bokas en gång per år och företag.

Alla priser är exklusive moms.

Fotförbundet Sveriges
Fotterapeuter är
en rikstäckande
yrkesorganisation där
alla medlemmar är
utbildade fotterapeuter
med arbete inom
den privata sektorn,
landsting och kommun
– som anställd eller
egenföretagare.

