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Nya Life Science Sweden har haft en stark start. Som magasin har tidningen fördjupats 
och breddats. Med fokus på den medicinska behandlingen i samhället, närmare patienten, 
är vår publicistiska vision att fler innovationer ska nå vården med patienten som vinnare.

Vi bevakar: 
 Politiken, myndigheterna och reglerna.
 Innovation, forskning, produktion och marknad.
  Affärerna och allt som gör life science till en ren vinst för  

varje medborgare. 
  Rekrytering och människor på nya tjänster.

Nya tider för LSS

Utgivningsplan 2018

28 900:-

Helsida 
190x250 mm
+3 mm utfall

19 500:- 19 500:-

Halvsida
Stående
77x225 
mm

Halvsida
Liggande
158x105 mm

56 100:-

Uppslag
380x250 mm 
+ 3 mm utfall

Annonsformat & priser

1/4 sida stående 
77x105 mm

1/8 sida 
77x50 mm

1/4 sida liggande 
158x50 mm

9 900:-
14 500:- sid 3

7 500:-

Specialformat annonssidor

UTGÅVA UTGIVNINGSDAG MATERIALDAG TEMA

1 30 jan 10 jan De bästa artiklarna från året. Innehåller Industry Guide. 

2 17 maj 24 april Finns med på Life Science Swedens dag i Almedalen.

3 13 sep 23 aug

4 15 nov 25 okt Finns med vid Pharma Outsourcing.

Specialformat omslag

32 000:-

Omslag baksida
190x220 mm
+3 mm utfall

Ibladning 
Max 20 gram  24 000:-

Industry Guide 
12 500:-/år

Hanna Brodda, chefredaktör
Målgrupp:
Upphandlare, politiker på landstingsnivå, läkemedelskommittéer, verksamhetsledning i vården, 
forskare på högskola och universitet, beslutsfattare inom biotech- och läkemedelsindustrin och alla 
medlemmar hos LIF. Vi når bolagen som behöver rekrytering, reklam, säljbolag, kontraktstillverkare, 
patent och regulatory, market access och juridisk rådgivning.

Möten:
Att träffas i verkliga livet blir allt viktigare, ju mer digitala vi blir. Life Science Sweden arrangerar 
flera möten under året.
Planera din närvaro i Almedalen tillsammans med oss.

Nr 1 är  
på engelska.



Chefredaktör
Hanna Brodda
070-483 43 00
hanna.brodda@mentoronline.se

Annons
Sven-Erik Bjarnesson
070-486 96 11
seb@vendo-media.se

Annonsformat & pris webb/nyhetsbrev

Toppbanner 930x180 px.............12 000 kr / månad
Hörnbanner 150x300 px ..............6 500 kr / månad
Sidbanner 150x175 px .................. 2 000 kr / månad
Kampanjbanner 1 480x480 px .....9 500 kr / månad
Kampanjbanner 2 480x480 px ....8 500 kr / månad
Gigabanner 1 980x480 px ..........12 000 kr / månad
Gigabanner 2 980x480 px............8 500 kr / månad

Filtyper
Statisk jpg, max 75 kb
Animerad gif, max 75 kb
Html (zip med hela källmaterialet)
Script

Alla banners ska vara responsiva. 
Animationer ska hålla sig inom 20 sekunder.
Utformning av annonser ingår i priset.
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Titelbanner
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Toppbanner 930x180 px.............12 000 kr / månad
Hörnbanner 150x300 px ..............6 500 kr / månad
Sidbanner 150x175 px .................. 2 000 kr / månad
Titelbanner, statisk 200x60 px ..13 000 kr / månad
Kampanjbanner 1 300x250 px ..... 7 750 kr / månad
Kampanjbanner 2 300x250 px ... 6 000 kr / månad

Filtyper
Statisk jpg, max 75 kb
Animerad gif, max 75 kb
Html (zip med hela källmaterialet)
Script

Alla banners ska vara responsiva. 
Animationer ska hålla sig inom 20 sekunder.
Utformning av annonser ingår i priset.

Toppannons 
vänster
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annons 
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Nyhetsbrev

Toppannons 
höger

Mittenannons 
vänster

Bottenannons 
vänster

Botten- 
annons 
höger

Toppannons vänster 400x200 px.....3 000 kr / dag
Toppannons höger 400x200 px .......3 000 kr / dag
Mittenannons vänster 490x147 px ...2 000 kr / dag
Mittenannons höger 310x235 px ......2 000 kr / dag
Bottenannons vänster 490x147 px ....1 500 kr / dag
Bottenannons höger 310x235 px.......1 500 kr / dag

Filtyper
Statisk jpg, gif eller png.

Alla banners ska vara statiska. 
Utformning av annonser ingår i priset.

Medlemsskap
6 800 kr/år
Samtliga annonspriser 
är medlemspriser. Priser 
för icke-medlemmar är 
det dubbla. Kontakta oss 
för mer information.

Nå 10 000  
besökare i veckan

Mediechef
Maria Eriksson
08-670 41 86
maria.eriksson@mentoronline.se

Hitta rätt folk!
Platsannonser på web och  
i nyhetsbrev
C 9 900 kr/2 veckor
C 15 500 kr/4 veckor.

Kontakta Sven-Erik Bjarnesson!

Nr 1 är  
på engelska.



Dags att boka Swedish Life  
Science Industry Guide 2018
Life science i Sverige är en bransch på stark frammarsch. Samarbeten är i 
dag en förutsättning för framgångsrik utveckling och för det krävs närvaro och 
kunskap om andra. De stora företagen söker samarbeten med de små och vice 
versa. Akademin och industrin knyter allt tätare band och hälso- och sjukvården 
är numera en given samarbetspartner. 

Genom att presentera ditt företag i Swedish Life Science Industry Guide försäkrar 
du dig om att nå hela life science-branschen och potentiella samarbetspartners 
under ett helt år. 2018 års upplaga av Swedish Life Science Industry Guide är den 
sextonde i ordningen och vi vet av erfarenhet att guiden används som lathund när 
man söker nya kontakter, tjänster, varor och samarbeten.

Swedish Life Science Industry Guide distribueras med Life Science Sweden finns 
både på nätet sökbar från Google och i tryckt form i nr 1 2018 av magasinet Life 
Science Sweden med en upplaga på ca 8 000 exemplar. Guiden distribueras  
dessutom på alla Life Science Swedens event. Den länkas även till på  
lifesciencesweden.se, samt i våra nyhetsbrev.

I presentationen modell 1/3 sida ingår bland annat:
 Er företagslogga. 
  E-postadress samt övrig kontaktinformation.
  Bild på VD med tillhörande citat eller företagsvision.
  En verksamhetsbeskrivning där ni presenterar era tjänster, produkter eller verksamhet.
  Valfri bild, kan vara på en produkt eller något annat, denna är sedan länkad till er webbsida.
   All textinformation i webbguiden är sökbar, vilket gör att man enkelt kan hitta era varumärken, specifika tjänster 

eller produkter.
  Företagsnamnet är fetmarkerat i listningen A-Ö så att besökaren förstår att det finns mer info att läsa om företaget.
  Under ett år syns ni även i högerspalten på www.lifesciencesweden.se där alla företag med företagspresentation 

presenteras ”rullande”. 

Allt detta för endast 12 500 kronor.

Så medverkar du i Swedish Life Science Industry Guide 2018

www.lifesciencesweden.se

Kontakta oss för mer info:
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