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Äldre i Centrum är Sveriges enda
populärvetenskapliga tidskrift om äldreoch åldrandeforskning. Vi ges ut av
Stiftelsen Äldrecentrum och är nationellt
etablerad som en bro mellan forskare
och praktiker. Därmed fyller tidskriften en
mycket viktig funktion för läsarna.
Fyra nummer per år behandlar nya rön
inom medicin, omvårdnad och omsorg
med inriktning mot äldre. Trovärdighets
betyget är högt tack vare att forskarnas
egna artiklar varvas med vetenskapliga
nyheter och reportage.
Läsarna är både beslutsfattare och
personal inom vård, omsorg och rehabili
tering: verksamhetschefer, politiker,
biståndshandläggare, äldre- och demens
sjuksköterskor, geriatriker och forskare.
Tidskriften stöds av forskningsrådet
Forte och har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt redaktionella innehåll,
bland annat belönad med Stora geronto
logipriset, Solstickepriset och Eric Forsgrens journalistpris.
Äldre i Centrum finns också på
www.aldreicentrum.se.

Så tycker
läsarna
94 procent anger topp
betygen bra eller mycket bra
om tidningen som helhet.
58 procent rekommenderar
Äldre i Centrum till vänner
och kollegor.
Nära hälften anger att de får
värdefull och användbar
information via annonserna.
98 procent anser att innehållet
är trovärdigt och uppdaterat.
Källa:
Läsarundersökning
SKOP 2020

Foto: Yanan Li

UTGIVARE

TEKNISK SPECIFIKATION

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Sveavägen 155, 113 46 Stockholm
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Jonas Nilsson, 08-690 58 84
jonas.nilsson@aldreicentrum.se

Format: 169 mm x 239 mm
Omslag: 170 g Multiart Silk
Inlaga: 100 g Multioffset obestruket
Upplösning: 300 dpi
Tryckeri: Lenanders grafiska AB

Annonsformat

Annonspriser

UPPSLAG
312 mm x 212 mm

TRYCKT TIDSKRIFT

DIGITAL ANNONSERING* www.aldreicentrum.se

UPPSLAG

16 900 kr

PERIOD

420x210 px

420x420 px

OMSLAG 4

13 700 kr

Månad

4 500 kr

6 500 kr

OMSLAG 2, 3 12 000 kr

Kvartal

12 000 kr

17 000 kr

HELSIDA

10 900 kr

Halvår

18 000 kr

24 000 kr

HELSIDA utfallande
169 mm x 239 mm + 3 mm utfall

1/2-SIDA

7 700 kr

Helår

30 000 kr

38 000 kr

1/2-SIDA liggande
139 mm x 104 mm

1/3-SIDA

5 900 kr

1/4-SIDA

5 100 kr

Erbjudande: 50% rabatt på digital annonsering vid
samtidig bokning av tryckt annons.

1/8-SIDA

3 000 kr

BILAGOR

Enligt offert.

UPPSLAG utfallande
338 mm x 239 mm + 3 mm utfall

UPPSLAG

HELSIDA
139 mm x 212 mm

1/2-SIDA liggande utfallande
169 mm x 114 mm + 3 mm utfall

HELSIDA

1/2-SIDA stående
65 mm x 212 mm

Tryckta annonser är befriade
från moms och reklamskatt.

1/2-SIDA stående utfallande
78 mm x 239 mm + 3 mm utfall
1/2

liggande

1/2

stående

1/4-SIDA liggande
139 mm x 50 mm

1/3

liggande

1/4-SIDA liggande utfallande
169 mm x 67 mm + 3 mm utfall
1/4-SIDA stående
65 mm x 104 mm

UTGÅVA

UTGIVNING

BOKNING SENAST

#1/22

18 mars

21 februari

#2/22

2 juni

9 maj

#3/22

16 september

22 augusti

#4/22

2 december

7 november

MATERIALADRESS aldreicentrum@bs-media.se
1/4

MATERIAL Tryckfärdig pdf, 300 dpi, färginställning CMYK. Digitalt material som jpg, gif
eller png, 72 dpi, färginställning RGB. Vi erbjuder även funktionalitet för Javascript-banners.
[För hjälp med framställning ring Efva Bengtsson 08-10 39 20 i god tid före materialdag.]

stående

1/8-SIDA liggande
65 mm x 50 mm
Specialformat är också möjliga,
vi lämnar gärna offert.

Våra mest
populära
format!

Utgivning & annonsmaterial

1/3-SIDA liggande
139 mm x 68 mm
1/3-SIDA liggande utfallande
169 mm x 85 mm + 3 mm utfall

*Digitala priser exkl moms.

1/4

liggande

1/8

liggande

MATERIALDAG Senast tio dagar efter sista bokningsdag — se specifikt datum
i bokningsbekräftelsen. För insänt, ej bokat material ansvaras ej. Eventuell annullering
måste ske skriftligen senast två veckor före materialdagen för att vara gällande.

