
MÅLGRUPPE
Parkinsonforeningen får hver måned ca. 
80 nye medlemmer. I 2023 har foreningen 
10.500 medlemmer, som er mennesker i 
alle aldre. Den største gruppe er mellem 55 
og 75 år. Lidt over halvdelen af foreningens 
medlemmer har parkinson. 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
Stibo Complete

OPLAG
8.500 stk.

UDGIVELSESPLAN OG DEADLINE
Nr. Udkommer:  Deadline annoncer:
1. Uge 10 30. januar 2023
2. Uge 24 3. maj 2023
3. Uge 36 3. august 2023
4. Uge 49 30. oktober 2023

ANNONCESALG
Stibo Complete Mediaservice
Jette Sterndorff-Jessen
jsje@stibo.com
Oddesundvej 1
6715 Esbjerg N
T. +45 76 10 11 47
mediaservice.stibocomplete.com

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

2023

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 Stibo 
Complete Mediaservices skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens indrykningspris. Reklamationer skal være Stibo 
Complete Mediaservice i hænde senest 5 dage efter bladets udgivelse. Indrykkes en annonce flere gange med samme 
fejl, uden at Stibo Complete Mediaservice modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for første indrykning.

Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Stibo Complete 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. 1   ·   Marts 2022   ·   42. årgang

Nu kan Morten dårligt få armene ned: Morten Kristensen, 56 år, fra Vodskov i 

Nordjylland, savnede bevægelsesfrihed og ønskede sig en let el-scooter. 

Så sagde kommunens ergoterapeut ’kørestol’…

PARKINSON NYT
Nr. 2   ·   Juni 2022   ·   42. årgang

Mennesker med parkinson vælger deres egne strategier til at forblive sig selv. 

For nogle handler det om at nyde livet uanset hvad. Trine Hørmann Thomsen 

beskriver seks forskellige slags coping-adfærd i en ny bog.

PARKINSON NYT
Nr. 3   ·   September 2022   ·   42. årgang

I maj modtog Parkinsonforeningen en meget glædelig nyhed: Med en bevilling 

på 10 millioner kroner har den nye politiske sundhedsaftale sikret det 

specialiserede rehabiliteringstilbud for personer med parkinson i 2023. 

Parkinsonforeningen kæmper nu videre for en fast bevilling på finansloven 

til rehabiliteringscenter Sano.


