
Medieplan 2023
Annonsering i Fysioterapeutens kanaler

Fysioterapeuten er landets største tids-
skrift for fysioterapeuter.

27 000 leser en gjennomsnittlig 
utgave av Fysioterapeuten.
Kilde: Kantar Fagpresse 2022

Hver dag leses vi av flere tusen fysiotera-
peuter på nett, og papirutgaven sendes 
til nærmere 10.000 fysioterapeuter fem 
ganger i året.

Vi leses av privatpraktiserende fysio-
terapeuter og fysioterapeuter ansatt 
ved norske sykehus og i kommuner.

Cirka 3.500 av dem driver egen næring. 
Flere av fysioterapeutene i kommuner 
og ved sykehus sitter i sentrale stillinger 
og har blant annet stor innflytelse på 
innkjøp av hjelpemidler, treningsappa-
rater, inventar og annet spesialtilpasset 
utstyr. Gjennom oss kan du nå de fleste 
fysioterapeuter i landet.



Det redaksjonelle innholdet redigeres etter Redaktør- 
plakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god 
presseskikk.

Medlem av Fagpressen

1  16. desember/25. januar

2 17. februar/22. mars

3 31. mars/10. mai

4 11. august/13. september

5 13. oktober/15. november

Utgivelsesplan 2023

Annonsefrist/utgivelsesdato

Fagutgivelsen 2023
Fagutgivelsen 2023 vil favne hele faget fysioterapi. 
Vi ønsker å beskrive bredden – og samtidig dykke 

ned i enkeltområder. 
Annonsefrist: 13. oktober.

Ønsker du å nå fysioterapeuter?
Hvis du ønsker å nå det store flertallet av fysioterapeuter, er vi 
det største tidsskriftet både på papir og nett.



NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Tidsskriftet Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). NFF organiserer det store flertallet av fysio- 
terapeuter i Norge. Papirutgaven sendes til alle medlemmene.

27 000
leser en gjennomsnittlig utgave 

av Fysioterapeuten!

Kilde: Kantar Fagpresse 2022

Annonseformater

1/2 side bredde,
180 x 130

1/2
side
høyde,
88 x
264

1/4 side høyde,
88 x 130

1/4 side bredde,
180 x 63

1/8 side bredde,
180 x 29

1/8 side høyde,
42 x 130

1/1 side: 180 x 264 – utfallende: 210 x 297 + 4mm

Annonsepriser 2023

Format  4 farger    

1/1 side  21.150 

1/2 side  13.800  

1/4 side    9.750   

1/8 side    6.100    

Baksiden 23.300 

2/1 side  37.200 

Spesialplassering: 10% tillegg.

Bilag: Løse og innstiftede bilag etter avtale.

Priser i NOK og eks. mva. Prisen forutsetter levering av trykkeklar pdf, 
i korrekte mål og kvalitet til rett tid. Byråprovisjon: 3,5%.

Content Marketing: Samme mål og priser som øvrige annonser. 
Innholdet må godkjennes av redaktør før publisering og merkes 
med ANNONSE.



Produktannonser på nett
Fysioterapeuten.no har 
cirka 30.000 brukere og 
45.000 økter hver 
måned. Her er det
flere muligheter og 
formater å velge 
mellom.

Plassering Pris Format nett Format mobil
Toppbanner - per md 8.200 980 x 150 pix 300 x 250 pix
Midtbanner - per md 7.200 980 x 150 pix 300 x 250 pix
Artikkelboard - per md 5.900 300 x 250 pix
Nyhetsbrev - per uke 4.400 600 x 250 pix

Annonsepriser nett

Nyhetsbrev 2023
I 2023 sender vi ut nyhetsbrev annenhver uke! Annonsefrist 
for nyhetsbrevet er fredager for utsendelse mandager 
kl. 10. Bestill hos Kamilla i HS Media, kb@hsmedia.no.



Fysioterapeutens bransjeregister

Stillingsannonser
Stillingsannoner legges ut fortløpende på fysio-
terapeuten.no. Annonsene deles i tillegg på vårt 
nyhetsbrev og Facebook-side. På Facebook har vi 
nå over 10.000 følgere! 
Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster 
6.500 eks mva per annonse.
Bestill annonse ved å sende mail til ks@fysio.no

Fysioterapeuten
Kirkegata 15, Pb. 147 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf. 926 24 206. 
www.fysioterapeuten.no. Generelle henvendelser: fysioterapeuten@fysio.no.
Ansvarlig redaktør: John Henry Strupstad

Fysioterapeuten på SoMe:
• Facebook
• Instagram
• Twitter

Annonsere?
Kontakt Kamilla D. Bye i HS Media for 

priser på nett og eventuelt pakkepriser på 
nett, papir og nyhetsbrev. 

Hennes mailadresse er kb@hsmedia.no
mobil +47 47 85 30 07

Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i 
offentlige institusjoner og i private fysikalske 
institutt. De har stor innflytelse på hva som skal 
kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, 
inventar og annet spesialtilpasset utstyr. 

I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av 
informasjon om det å leve et aktivt liv, med sports- 
og friluftsaktiviteter. 

Ved å registrere deg i vårt bransjeregister 
sikrer du oppmerksomhet rundt ditt firma og 
dets produkter.

Annonsepriser 
bransjeregister

Fem utgaver:
Liten modul - 6.000
Medium modul - 8.000
Stor modul - 10.000


