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I Sverige lever i dag
nära 100 000 kvinnor
som någon gång haft
bröstcancer. Cirka
8 000 kvinnor får
diagnosen varje år. Alla
dessa kvinnor är vår
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når ni via Magasin B.
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runt om i landet. Även
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OM BRÖSTCANCERFÖRBUNDET
Bröstcancerförbundet är en partipolitiskt
och religiöst obunden ideell patientorganisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Vi har cirka
11 000 medlemmar, till största delen
bröstcancerbehandlade kvinnor.
Ansvarig utgivare: Susanne Dieroff Hay
Telefon, kansli: 08-546 40 530
E-post: info@brostcancerforbundet.se
Hemsida: www.bröstcancerförbundet.se
Organisationsnummer: 80 20 10-42 64
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UPPLAGA, RÄCKVIDD & MÅLGRUPP
Magasin B trycks i 12 500 ex och distribueras
direktadresserad 4ggr/år till läsare i Sverige,
delar av övriga Norden och Europa. Genom
Magasin B når ni drygt tio procent av alla
bröstcancerbehandlade i Sverige, deras
anhöriga, sjukvårdspersonal över hela landet
samt sjukvårdsansvariga på lokal- och riksnivå.
Även forskare, folkvalda och handläggare inom
kommuner och landsting, på departement,
myndigheter och institutioner läser Magasin B,
dessutom personer på tongivande tidnings-,
radio- och TV-redaktioner.
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Mervärdesskatt och
reklamskatt debiteras
ej då Magasin B är en
medlemstidning för
en ideell organisation.
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Kontakta:
Mette Hofman-Bang
mette.hofman-bang@
brostcancerforbundet.se
0702 20 59 24

