
PIObladet 
Annonsprislista - 2016

PIObladet är Primär immunbristorganisationens tidskrift, som även 
riktar sig till sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

PIObladet är fylld med reportage, forskningsrön, verksamhetsinfor-
mation och andra nyheter. Tidningen utkommer med tre nummer 
per år, varav ett dubbelnummer. Upplagan är ca 900 ex.
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Prislis
ta, b

eskrivning och utgivningsplan

på nästa
 sid

a

bladetNytt från Primär immunbristorganisationen Nr 1 2016

PIDcare och 
Hälsodagbokensid 4-5

Primära immundefekter- symptom och diagnossid 12-13

Reportage »Man ger lite av sig själv och vet att någon annan kommer att uppskatta det.«
sid 16-17

Världsimmunbrist-veckan 22-29 april 
Varje år uppmärksammas primär immunbrist världen över          sid 15
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Primär immunbrist
- en blombukett 
sid 9

PIOs nya styrelse
- en presentation
sid 12-13

»Vad som är din väg vet bara du. Det jag vet är att vägen 
troligen inte kommer att vara rak och fri från utmaningar.«

sid 14-15

Årets års- och 
medlemsmöte 
En givande dag med
intressanta föreläsningar      sid 4-5
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Finns det 3000 primära immundefekter?sid 10-11
Internationellt möte i Barcelona
sid 18-19

Magiskt familjeläger med superhjältar!I augusti var det PIO-läger, för sextonde året i rad                     sid 5-15
»Jag tror att kunskapsbrist och bristande rutiner i vården 

har bidragit till att dessa händelser har kunnat inträffa.«
sid 3
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Helt uppslag
Mått
Utan utfall: 380 x 260 mm
Med utfall:  420 x 297 mm + 5 mm
Pris
Färg:  23.500 kr

 

1/1-sida
Mått
Utan utfall: 170 x 260 mm
Med utfall: 210 x 297 mm + 5 mm
Baksidan:  170 x 240 mm
 

                                                                                Pris

                                                                                    
Baksida (färg): 

    

15.500 kr                                                                                    

Färg:             13.500 kr

                                                                                      

Begärd sida:               + 10%

 

1/2-sida
Mått
Stående: 85 x 260 mm
Liggande: 170 x 130 mm
Pris
Färg:            8.750 kr

 :adis drägeB   
 

+ 10%

1/4-sida
Mått
Stående: 85 x 130 mm
Liggande: 170 x 65 mm
Pris
Färg:             5.750 kr

 :adis drägeB   
 

+ 10%

Annonspriser 2020

Rabatt: 5 % rabatt på följande annons vid samma bokningstillfälle.
Begärd sida: + 10 %. Sidorna 1-3 är ej bokningsbara.
Bilagor:
Moms: Priserna är exkl moms, ingen moms tillkommer då PIObladet är momsbefriat.

Med utfall: 210 x 260 mm + 5 mm

Baksida (färg):      15.500 kr

Annonspriser 2021

Rabatt: 5 % rabatt på följande annons vid samma bokningstillfälle.
Bilagor: Begär offert.
Moms: Priserna är exkl moms, ingen moms tillkommer då PIObladet är momsbefriat.



Utgivningsplan 2020

Nr    Sista bokningsdag Manusstopp  Prel utgivningsdatum
1   13 januari   15 januari   18 mars
2   10 april    15 april   18  juni
3-4   10 september   15 september  18 november

Filformat

Annonsmaterial levereras digitalt via e-post, sprend eller wetransfer.com
Filen
Filformat:  högupplöst/tryckoptimerad pdf alt eps eller psd.
   Bilder och teckensnitt inkluderade.
Bilder
Upplösning:  minst 300 dpi
Färginställning: CMYK

Kontaktuppgifter

Redaktör: 
PIObladets samrådsgrupp: 
Isaksson Nordmark, Maria Michelfelder
Korrekturläsare: Maria Michelfelder, Camilla Ottosson
Tryck: TrioTryck, Örebro
ISSN: 1103-6249

Annonsmaterial skickas till
Mejl: 
Post: 
  Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro
Telefon: 070-730 42 34
           www.pio.nu

 ulrika.jondelius@pio.nu
 Primär immunbristorganisationen, att: Ulrika JondeliusUlrika Å Jondelius

Ulrika Å Jondelius

, Ulrika Å Jondelius

Utgivningsplan 2021


