
MÅLGRUPPE
Parkinsonforeningen får hver måned 80-
100 nye medlemmer. I 2021 har foreningen 
10.850 medlemmer, som er mennesker i alle 
aldre. Den største gruppe er mellem 55 og 75 
år. Lidt over halvdelen af foreningens med-
lemmer har parkinson (6150 ud af 10.850). 
De øvrige er pårørende og støttemedlemmer.

Parkinson Nyt er en meget vigtig 
informationskanal for medlemmerne.

• Stort set alle medlemmer læser Parkinson 
Nyt, hver gang det udkommer (97 pct.).

• 43 pct. af medlemmerne angiver, at de 
læser hele bladet, 54 pct., at de læser det 
delvist.

• 65 pct. angiver, at de hver gang bruger 
mere end 20 minutter på at læse Parkin-
son Nyt.

• 15 pct. angiver, at de bruger mere end 40 
minutter på at læse Parkinson Nyt.

Kilde: Medlemsundersøgelse for Parkinson-
foreningen 2021. 

LAYOUT OG TRYK
Rosendahls 
A Stibo Complete Company

OPLAG
8.500 stk.

UDGIVELSESPLAN OG DEADLINE
Nr. Udkommer:  Deadline annoncer:
1. Uge 10 31. januar
2. Uge 23 2. maj
3. Uge 36 1. august
4. Uge 49 31. oktober

ANNONCESALG
Rosendahls Mediaservice
Jette Sterndorff-Jessen
jsje@stibo.com
Oddesundvej 1
6715 Esbjerg N
T. +45 76 10 11 47
www.rosendahls-mediaservice.dk

ANNONCEMATERIALE
Alt materiale skal leveres færdigt som 
trykklare højtopløslige  PDF-filer, 
CMYK -separeret.
Materialet sendes elektronisk til: 
jsje@stibo.com

Vi hjælper gerne med opsætningen af din 
annonce – kontakt os og hør nærmere. 

Annulleringsfristen er en uge før deadline.

RABATTER
3 indrykninger . . . . . . . . . . . . . .  5 % rabat
4 indrykninger . . . . . . . . . . . . .  10 % rabat

INDSTIK
Indhent venligst tilbud

UDGIVER
Parkinsonforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Redaktør/kontaktperson
Parkinson Nyt:
Marie Louise Kjølbye
Tlf. +45 36 35 02 30 / +45 24 42 11 89  
Mail: mlk@parkinson.dk

ANNONCEPRISER

2022

Bredformat:
180 x 120 mm

Højformat:
87,5 x 247 mm

1/2

1/2

1/2 side  5.795,-

Formaterne er angivet i bredde x 
højde. Alle priserne er excl. moms og 
baseret på færdigt materiale. 

For trykfejl, forkerte størrelser etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes reduktion efter 
Rosendahls Mediaservices skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens indrykningspris. Reklamationer skal være 
Rosendahls Mediaservice i hænde senest 5 dage efter bladets udgivelse. Indrykkes en annonce flere gange med samme 
fejl, uden at Rosendahls Mediaservice modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for første indrykning.

Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Rosendahls Mediaservice eller magasinet for eventuelle følger af 
fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer.

Format 1/1:
210 x 297 mm

+ 3 mm ekstra til 
beskæring

Format 1/1:
247 x 180 mm

1/1 side 9.995,-

Bagside:
190 x 230 mm

Bagside 14.995,-

Parkinson Nyt er Parkinsonforeningens medlemsblad, som udsendes til foreningens medlemmer. 
Desuden sendes bladet til hospitaler, sundhedsprofessionelle, samarbejdspartnere, biblioteker, 
beslutningstagere og politikere. Parkinson Nyt er et informativt medlemsblad, der informerer 
om det seneste nye indenfor sygdomsområdet og forskning, giver beskrivelser af hverdagen for 
medlemmerne, lægger op til debat og meget andet.

1/4 side  2.995,-
1/8 side  1.595,-

1/4

Bredformat 1/8:
87,5 x 60 mm 

Bredformat 1/4:
180 x 60 mm

Højformat 1/4:
87,5 x 120 mm

1/4

1/8

Oddesundvej 1  ·  6715 Esbjerg N  ·  T.  +45 76 10 11 12
www.stibocomplete.com

PARKINSON NYT
Nr. 2
Juni 2021
41. årgang

– Vi ville verden rundt på cykel. Men så ville Mr. Parkinson med, 

skriver Birgit Borg fra Asnæs, der ser frem til at komme af sted 

igen med sin mand Søren. Side 19

I dette nummer:

Parkinsonforeningen 
har fået nyt design 
– ny hjemmeside og ny 
grafisk identitet. 
Læs mere på side 8

2020 blev det år, vi alle 
lærte at mødes på zoom 
og at tackle corona. 
Læs Parkinson
foreningens Årsrapport 
2020 på side 14

PARKINSON NYT
Nr. 3
September 2021
41. årgang

Sol, sommer og cykelløb. Tour de Rosenvold ved Vejle trak i juni 

cirka 50 deltagere knyttet til parkinsonholdet Fit4Cure.

Side 22

I dette nummer:

Parkinsonforeningen har 
fået ny landsformand. 
René la Cour Sell drages 
af sager, der skaber glød i 
øjnene. 
Læs mere på side 8

"Jeg forsøgte hele tiden at 
blive alene, så jeg kunne 
spille". Et medlem af 
Parkinsonforeningen 
fortæller om medicinen, 
der en kort tid gjorde 
ham til ludoman. 
Læs mere på side 14

PARKINSON NYT
Nr. 4   ·   December 2021   ·   41. årgang

Sus Nilsson, Herlev, og Christian Reventlow, Fyns kreds, modtog begge 

Parkinsonforeningens frivilligpris Pakkenbergprisen 2021 som anerkendelse 

for deres indsats for andre medlemmer. Næstlandsformand Allan Bergholt 

begrundede prisen.


