Annonsering 2021
RG Aktiv Rehabilitering (RG) erbjuder flera möjligheter till annonsering – både i tryckt format
och digitalt:
•
•
•
•

Tidningen Kick distribueras som papperstidning i början av 2021.
Kick.se – den digitala tidningen, där artiklar och kåserier publiceras löpande under året.
RG:s nyhetsbrev som skickas ut till medlemmar och andra intressenter 6 gånger per år.
RG:s hemsida.

Målgrupp
Oavsett vilken kanal du väljer når du vår målgrupp:
•
•
•

Personer som lever med ryggmärgsskada och andra fysiska funktionsnedsättningar
samt deras anhöriga.
Barn och ungdomar med olika typer av fysisk funktionsnedsättning och deras familjer.
Anställda inom sjukvården, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, förskrivare, politiker,
beslutsfattare samt besökare i väntrummen på rehabiliterings- och vårdmottagningar.

RG Aktiv Rehabilitering

Bokning

Tel: 08-10 39 20
E-post: peter@bs-media.se

Medlemstidningen Kick
RG Aktiv Rehabilitering ger ut medlemstidningen Kick. I Kick följer man på nära håll den glädje och
smärta, styrka och sårbarhet som föreningens målgrupp och deras anhöriga får känna av. Formen
är engagerande personporträtt, reportage från RG:s verksamhet, forskning och utveckling samt
presentationer och tester av nya hjälpmedel och aktiviteter. I Kick förmedlas innebörden av metoden
Aktiv Rehabilitering – dess målsättningar och hur man når dem.
Kick finns både som digital tidning kick.se och papperstidning (ett nummer per år).

kick.se
Varannan vecka uppdateras kick.se med nytt material i form av en artikel eller ett kåseri. Alla artiklar
samlas i olika kategorier för de som vill läsa om ett visst område (t ex resor eller medicin/forskning/
hälsa). Artiklarna som publiceras på kick.se sprids via RG:s Facebook (3000 följare) samt via
nyhetsbrevet Kick som skickas ut några gånger per år till RG:s medlemmar och övriga intressenter.

Kick i pappersformat
Kick kommer i pappersformat en gång per år med en upplaga på 3000 ex. Kick distribueras till alla
medlemmar i RG, till alla ryggmärgsskadeavdelningar i Sverige, samt många andra vårdinrättningar,
habiliteringar och bibliotek.

Format och priser för kick.se
Annonserna är 1000 x 1000 pixlar och ska vara i JPEG-format. Man kan annonsera på tre ställen:
på startsidan, på artikelsidorna eller på kategorisidorna.

Startsida

Alla besökare på startsidan möter din annons. Välj om du vill ha en vanlig bildannons,
länkad till din hemsida eller en video-annons, länkad till din video.
Bildannons

8 000 kr/kvartal

Videoannons

10 000 kr/kvartal

Artikelsida

Under ett kvartal visas din annons på alla artikelsidor. Vill man läsa en artikel på kick.se
kommer man att möta din annons.

8 000 kr/kvartal

Kategorisida

Under ett kvartal visas din annons på alla kategorisidor. Om man söker efter artiklar att
läsa i en speciell kategori kommer man att möta din annons.

8 000 kr/kvartal

A
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Vid köp av minst tre annonser
under 2021 ges rabatt. Kontakta
oss för offert på ett annonspaket
som passar er.
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Format och priser
för Kick i pappersformat
A

A

A

HELSIDA inlaga
15 000 kr
Omslag 2 och 3
17 500 kr
Baksida
20 000 kr

UPPSLAG
25 000 kr

Satsyta: 330 x 230 mm
Utfallande: 346 x 246 mm
3 mm skärsmån inkluderat

Satsyta: 160 x 230 mm
Utfallande: 176 x 246 mm
3 mm skärsmån inkluderat

A

A

HALVSIDA
10 000 kr

HALVSIDA
10 000 kr

Liggande: 160 x 112 mm

A
A
KVARTSSIDA
6 000 kr

Liggande: 160 x 54 mm
Stående: 77 x 112 mm

Stående: 77 x 230 mm

ÅTTONDELSSIDA
3 000 kr

A

77 x 56 mm

A

A

A
A

Nyhetsbrev
RG:s nyhetsbrev går ut till medlemmarna och övriga intressenter,
t ex hjälpmedelsförskrivare och fysioterapeuter.
Vi når över 1200 personer och antalet ökar stadigt.
Nyhetsbrevet ges ut sex gånger per år.

Format och pris

Annonsplatsens storlek är 500 X 250 pixlar.
Annonsen ska skickas i JPEG-format.
Annonsen länkas till er hemsida eller kampanjsida.

3 000 kr per införande

A
Vid köp av minst tre annonser
under 2021 ges rabatt. Kontakta
oss för offert på ett annonspaket
som passar er.

Hemsida RG Aktiv Rehabilitering
RG:s hemsida www.rgaktivrehab.se besöks
dagligen av människor som har intresse av
verksamheten, allt från personer med en
nyförvärvad skada och deras anhöriga till
fysioterapeuter, hjälpmedelstekniker
eller personer från kommun och landsting.

Format och pris

Annonsplatsens storlek är 1000 x 1000 pixlar.
Annonsen ska skickas i JPEG-format.
Annonsen länkas till er hemsida eller kampanjsida.

8 000 kr/år.
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Inlämning av material
Allt material skickas till: rg-kick@bs-media.se

kick.se

10 december 2020
15 mars
15 juni
15 september

Tidningen Kick

Annonspaket
Vid köp av minst tre annonser
under 2021 ges rabatt.
Kontakta oss för offert på ett annonspaket
som passar er

8 januari

Nyhetsbrev RG
15 januari
15 mars
14 maj
13 augusti
15 oktober
1 december

RG:s hemsida
10 december 2020

Annonslayout
Vi hjälper dig att layouta din annons i alla
format till tidning och digitalt.
Pris: 10% av ordinarie pris för införd annons
exempel: Halvsida 1000 kr exkl. moms.
Mejla: efva@bs-media.se
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