
Generel information
Udkommer
4 gange årligt

Materialefrist
Se udgivelsesplanen

Redaktionel målsætning
Bladet Zoneterapeuten er et åbent fo rum for viden og debat om 

zonete rapi og be slægtede behandlingsformer. Gen nem ar tik ler, 

kronikker og debat ind læg sættes der fo kus på aktuelle emner og 

udviklingsten denser inden for den komplementære sund heds branche 

og i dens relationer til den etablerede sund hedssektor.

Bemærk
Husk, at det ofte er terapeuten, der anbefaler klienten at bruge et be-

stemt produkt, ud fra den oplysning og orientering, som producenten 

har annonceret og orienteret om, i behandlerens fagblad.

Oplag fordelt på faggruppen
Foreningsabonnement 1.095

Gratis distribuerede ekspl. 305

Distribueret oplag i Danmark i alt 1.400

Udgivelsesplan 2020

NR. UDGIVELSE DEADLINE FOR MATERIALE

1 uge 8 uge 51 - 18. december

2 uge 22 uge 14 - 1. april

3 uge 37 uge 24 - 10. juni

4 uge 48 uge 40 - 30. september

1 (2021) uge 7 (2021) uge 51 - 16. december (2020)

Redaktion 
FDZ 
Torvegade 1, 1., 5000 Odense C

Telefon 70 27 88 50

zoneterapeuten@fdz.dk, fdz.dk

Udgiver, layout og produktion
Grafisk Produktion Odense ApS
Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

Telefon 66 14 08 52

post@gpo.dk, gpo.dk

Annoncemateriale
Vi modtager annoncer via mail og ftp (kontakt GPO for nærmere infor-

mation). Annoncer bedes leveret i PDF-format. 

PDF-filen skal overholde følgende
Billedopløsningen skal være min. 300 dpi.

Der må KUN anvendes CMYK farver.

Fontene skal være inkluderet i PDF-filen.

For materiale, der ikke overholder kravspecifikation erne, vil efter-

behandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Betingelser
Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamati-

onsretten bortfalder, hvis materi alefristen overskrides.

Zoneterapeuten har ret til at afvise annoncer, der strider imod bladets 

interesser og/eller gældende lovgivning.

Annoncer
Gunhild Møller 
Annoncekonsulent
Munkehatten 28

5220 Odense SØ

Tlf. 29 80 14 26

gm@fdz.dk

ZONETERAPEUTEN
MEDIEOVERSIGT 2020

PRISER, FORMATER OG RABATTER
Annoncestr. Højformat bxh Tværformat  bxh Pris
Bagside 210 x 297    10.910 

1/1-side 210 x 297    8.000 

1/2-side  87 x 237   180 x 115,5 4.500 

1/3-side  180 x 75    3.000 

1/4-side  87 x 115,5  2.500

Tillæg for særplacering    1.000 

Ovenstående er gældende for annoncer i 4-farver.

Alle priser er angivet i dkr. og excl. moms, sats og reproomkostninger. 
Priserne er gældende fra 1. januar 2020. Vi forbeholder os ret til at ændre 
priserne uden varsel, som følge af afgiftsforhøjelser, råvarefordyrelser o.lign.

1/3 side 
180 x 75 mm

1/4 side 
87 x 115,5 mm

1/2 side 
180 x 115,5 mm

1/2 side 
87 x 237 mm

1/1 side 
210 x 297 mm 
+ 3 mm beskæring

Bagsiden 
210 x 297 mm
+ 3 mm beskæring
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