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Utgåva Utgivning* Mtrdag Tema Biotech Tema Kemi Mässa/Event

1 28 feb 7 feb Framtidslabbet/ 
Kliniska prövningar 

Jobb & Karriär New Updates in Drug Formulation & 
Bioavailability, 29 mars, Köpenhamn
The Future of Swedish & Danish Life Science,
 30 Mars , Lund

2 3 april 13 mars Lösningar för 
renrum

Processteknik/ 
Petrokemi

3 9 maj 18 april Antikroppar/ 
Pharma/
Läkemedelsindustri

Nanoteknik

4 1 juni 10 maj Regulatory Affairs Labb/Vattenanalys Vårt vatten, 3 juli , Visby (Almedalsveckan)

5 14 sept 25 aug Läkemedelsutveckling/ 
Patent

Laboratoriesäkerhet/ 
Kemikaliekontroll

6 13 okt 22 sept Proteomik Labb/Analys

7 1 nov 13 okt Morgondagens 
bioteknikföretag, 
Pharma Outsourcing 
(bilaga på engelska)

Kromatografi Bioscience 2017, 8 november 
PharmaOutsourcing 2017, 12 december , 
Stockholm

8 14 dec 24 nov Biologiska läkemedel/
Proteomik

Produktion/ 
Processoptimering

New Horizons in  Biologics &  Bioprocessing,  
14 december , Stockholm

Internationell utgåva på engelska

* E-tidningen publiceras tre dagar 
före utgivningsdatumet.
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annonsmärkt. Innehållet utformas så att användaren 
upplever det som en naturlig del av plattformen. Det 
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Marknad & Event Redaktion

Format & priser webb/nyhetsbrev
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Gigabanner 2 980x480 px .................6 000 kr/ månad
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Script
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Utformning av annonser ingår i priset.
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Medlemspaket
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2 mittenannonser i nyhetsbrevet
2 bottenannonser i nyhetsbrevet
1 års medlemsskap

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



Vår tidning är unik...
   Vi är i dag den största tidningen i branschen i 

Norden. Prenumeranterna finns framförallt i 
Sverige men också i Danmark och Finland.

   Våra målgrupper finns främst inom områdena 
FoU, kemi, kemiteknik, bioteknik, life science, 
labb & analys, miljöteknik, patent och  
innovationer.

 

   Vi är den enda tidningen i branschen med  
majoriteten betalande prenumeranter.

   Vi når alla medlemmar i Svenska Kemistsam-
fundet, Sveriges Kemiingenjörers Riksförening 
(SKR), SwedenBIO och SwedNanotech m fl.

 

   Vi har i genomsnitt tre läsare per tidning.
 

   Vårt nyhetsbrev skickas ut till 7 600 nyhetsbrevs-
mottagare varje vecka.

Tidningens egna event

Den nya kemin och molekylärbiologin påverkar 
våra liv och verksamheter allt mer. Kemi och re-
laterade ämnen är oerhört expansiva och ska ge 
nyckeln till nya material och hållbara processer 
och i slutändan nya och bättre produkter.

Forskning som ger ökade kunskaper och insikter 
om den intrikata kemin och molekylärbiologin 
öppnar enorma möjligheter för nya och befintliga 
företag inom till exempel energi/miljöteknik, 
läkemedel/medicinteknik, bioteknik och nano-
teknik.

En viktig del är den omvandling som sker inom 
processindustrin, dels mot nya råvaror och dels 
mot energieffektivare processer och katalysa-
torer som ställer större krav på styrning och 
reglering.

 

Ny teknik inom labb & analys hjälper oss att 
nå nya insikter och kontrollera i stort sett alla 
samhällets verksamheter. Hälften av Sveriges 
kemister och biomedicinare arbetar inom områ-
det labb & analys. Utvecklingen mot noggrannare 
och mer specialiserande, effektivare och enklare 
analystekniker och analyser inom en rad områ-
den, är ett viktigt bevakningsområde för Kemi-
världen Biotech med Kemisk Tidskrift.

Många viktiga stödfunktioner omger de tidigare 
nämnda branscherna. Patent och upphovsrätts-
skydd, kvalitetssäkring och certifiering som är 
avgörande på en global marknad.

Tidningens målsättning är att vara en mötesplats 
för verksamma inom life science- och natur-
vetenskapsområdet för att visa och förklara 
de framsteg som görs och de möjligheter som 
skapas.

Brett bevakningsområde...

Årliga internationella möten för nätverkande:

New Updates in Drug Formulation & Bioavailability, 29 mars, Köpenhamn

The Future of Swedish & Danish Life Science, 30 mars, Lund

Vårt vatten, 3 juli, Visby, Almedalsveckan

Bioscience 2017, 8 november

PharmaOutsourcing 2017, 12 december, Stockholm

New Horizons in Biologics & Bioprocessing, 14 december, Stockholm

Platsannonsera  
hos oss!
Behöver du en säljare med branscher-
farenhet, kemist, kemiingenjör eller 
biomedicinare? Många av våra läsare är 
disputerade.

Länkad text till platsannons på 
kemivarldenbiotech.se och i  
kemivarldenbiotech.se:s nyhetsbrev

9 900:-
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