
Annonsera 
i Magasin B 
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 

målgrupp. Många av dem 
når ni via Magasin B. 

Dessutom deras anhöriga, 
sjukvårdpersonal, 

forskare och folkvalda 
runt om i landet. Även 
personer på tongivande 

tidnings-, radio- 
och TV-redaktioner 

läser tidningen. 
En annons i 

Magasin B gör 
skillnad för 

många.

FORMAT OCH PRISER

Uppslag: 
34 500 kr.  
340x242

Helsida: 
19 550 kr.  
170x242

Stående 
halvsida:
10 350 kr.
80x242

Liggande 
halvsida:
10 350 kr.
170x115

Stående 
kvartssida: 
5 405 kr.
75x110 mm

TEKNISKA 
UPPGIFTER
Tidningsformat: 
170x242 mm
Satsyta: 150x200 mm
Utfallande format: 
170x242 + 3 mm skärsmån 
runt om
Tryckförfarande: Offset
Tryckfärger: CMYK 
Europaskalan
Tryckeri: Trydells 

Mervärdesskatt och 
reklamskatt debiteras 
ej då Magasin B är en 
medlemstidning för 
en ideell organisation.

UTGIVNING
Vår: nr 1
Utkommer: 8 mars
Bokning: 7 feb
Material: 14 feb

Sommar: nr 2
Utkommer: 7 juni
Bokning: 4 maj
Material: 16 maj

Höst: nr 3
Utkommer: 20 sept
Bokning: 22 aug
Material: 29 aug

Vinter: nr 4
Utkommer: 13 dec
Bokning: 14 nov
Material: 21 nov

OM BRÖSTCANCERFÖRBUNDET
Bröstcancerförbundet är en parti politiskt och 
religiöst obunden ideell patientorganisation 
med 32 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

UPPLAGA, RÄCKVIDD & MÅLGRUPP
Magasin B trycks i 11 750 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.

VILL DU 
ANNONSERA?
Kontakta:
Mette Hofman-Bang
mette.hofman-bang@
brostcancerforbundet.se
0702 20 59 24
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A K T U E L L T

A K T U E L L T

Läsvärt om din diagnos
Nu finns nya broschyrer om trippelnega-tiv bröstcancer och HER2-positiv bröst-cancer på vår hemsida. Du hittar dem under fliken nedladdningsbart material och i vår webbshop. 

Polarn O. Pyretsklassiska ränder blir rosa i höst.

Froosh rosa 
smoothie, full med naturliga råvaror. 

Smyckeshängare med passande form från Mio. 

Kunskapstavlan sprider kunskap om självunder-
sökning. 

Rosa sopsäckar till höstens lövkrattning.

Välj rosa munskydd  i oktober!

Carin Wester skapar Scarf for scars
Årets kollektion av “Scarf for scars” designas av Carin Wester. Inspirationen kommer från livslust, glädje och hopp.– Flera vänner och kollegor har drabbats 

av bröstcancer, därför var det självklart för 
mig att samarbeta med Bröstcancerförbun-
det. För dem som drabbats av bröstcancer 
kan det vara skönt att vila tankarna på något 
annat än tuffa behandlingar, oro och sjukhusbesök, säger Carin Wester.Scarfen är gjord av siden och kommer att säljas på Åhléns för 399 kronor. För varje 

såld scarf skänker Åhléns 100 kronor till Bröstcancerförbundet. 

HEJA!
Den nya specialistmot-tagningen för lymfödem-utredning som startade i Stockholm i april.

Shoppa rosa
Välj produkter i oktober som stöttar Bröstcancer-förbundets arbete.

Lingongrova – Sveriges mest sålda bröd 
bidrar i oktober.

Hudvård från L300 bidrar i oktober.


