
   

  

Naturlig sundhed og helse
•  Naturli er Danmarks mest aktuelle magasin om 

sundhed, helse og vejen til en bedre livsførelse.  
Naturli giver gode råd til læseren, men er ikke et 
alternativ til en egentlig medicinsk behandling. 

•  Bladets redaktion består af nogle af landets 
anerkendte eksperter – bl.a. radiodoktoren 
Carsten Vagn-Hansen. Naturli sælges i dag 
gennem helsebutikker og via abonnement. 
Samtidig findes Naturli også på nettet. 

•  Naturli.dk er et af de mest omfattende  
websites om sundhed og helse, og  
hjemmesidens database indeholder  
over 6.000 artikler og indlæg om  
naturlig sundhed.

Målgruppen

– er kvinder med lyst og overskud til at bruge tid på sig selv og familiens sundhed og velvære.

· De går op i sund levevis, kost og motion.
· De ser muligheder og sundhed i at forkæle sig selv. 
· Karriere og psykisk velvære har plads i deres liv.
· Mobning, stress og personlig udvikling vedkommer dem.

For alle med en holdning 
til det, vi spiser, og 
måden, vi lever på!

MEDIEINFORMATION 2021

OPLAG:
30.000



  

Nr. Tema Deadline På gaden

1 Corona, bakterieforskrækkelse, søvnbesvær, hjertekredsløb, rengøring 26.11.2020 11.01.2021

2 Naturen, indre uro og nerver, skrald og emballage, bier, udrensning af kroppen 08.01.2021 16.02.2021

3 Kræft – krop i balance, søvn, stimuler lymfesystemet, deodorant og livsstil 17.02.2021 30.03.2021

4 Fedtstoffer/olie, mad som medicin, smerter/inflammation, hudens fedtstoffer 19.03.2021 04.05.2021

5 Ernæring, mærkning af fødevarer og kosmetik, fordøjelse, familiens hudpleje 11.05.2021 22.06.2021

6 Knogler, kalkoptagelse, gigt, overgangsalder, osteoporose, hormoner 29.06.2021 24.08.2021

7 Vitalitet og energi, hjernen, urtete, øjnene, homøopati, vital hud 23.08.2021 05.10.2021

8 Immunforsvar, tarmflora, mælkesyrebakterier, antioxidanter, allergi 06.10.2021 16.11.2021

Udgivelsesplan 2021 

Formater

Guide-annoncer Indstik: 

Helside:  23.900,-
Bagside:  29.900,-
Side  2 el. 5:  27.500,-
B: 208 mm x H: 275 mm
+ 3 mm ekstra til beskæring

1/1

1/2  side
15.500,-
B: 87 mm x H: 235 mm
B: 180 mm x H: 115 mm

1/3 side
12.900,-
B: 57 mm x H: 235 mm
B: 180 mm x H: 75 mm

1/6 side guide
5.500,-
Foto u/tekst
B: 57 mm x H: 63 mm
Tekst: Max 75 ord

1/4 side guide
8.200,-
Foto u/tekst 
B: 88 mm x H: 79 mm
Tekst: Max 75 ord

1/2 side guide
12.500,-
Foto u/tekst 
B: 180 mm x H: 79 mm
Tekst: Max 135 ord

1/4 side
9.900,-
B: 87 mm x H: 115 mm
B: 180 mm x H: 55 mm

3 indrykninger  10 %
6 indrykninger  20 %

8 indrykninger  25 %
Newbizz 20 %

Bureauprovision: 
Der ydes 5% bureauprovision for sikkerhedsstillelse og  
informationsgodtgørelse. Ydes kun til nominerede bureauer.

Annoncemateriale: 
Alt materiale skal leveres færdigt som trykklare højtopløselige PDF-filer, CMYK separeret, 
gerne som PDF/X-filer. Sendes til: baastrup@mediegruppen.net

Mediegruppen hjælper gerne med at designe annonce. Kontakt os og hør nærmere.

Rabatter

1/4

1/6

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2021. 
Ved annoncer til kant skal der lægges 3 mm ekstra til beskæring.

– udgiver 3 spændende sundhedsmagasiner, 
som i øjenhøjde skriver til danskerne om 
sundhed og forebyggelse. Visionen er at 
inspirere danskerne til at opnå et længere 
og bedre liv. Budskabet bliver formidlet 
gennem design, foto, illustrationer og ikke 
mindst det skrevne ord. Vores mål er at lave 
kommunikation, der bevæger – bevæger 
holdninger, bevæger følelser, og som får  
læserne til at bevæge sig for sundhedens skyld.

Mediegruppen

1/2
2 x 1/1

Opslag
2 x 1/1

Opslag

Opslag
38.240,-
B: 416 mm x H: 275 mm
+ 3 mm ekstra til 
beskæring

1/2

Opslag tværformater
1/2 side 23.250,-
B: 388 mm x H: 115 mm 
1/3 side 19.200,-
B: 388 mm x H: 75 mm
1/4 side 11.900,-
B: 388 mm x H: 55 mm

Helse
338.000 læsere  
iflg. TSN Gallup
1. halvår 2020
Udkommer 10 gange 
årligt

Krop+fysik
Udkommer  
6 gange årligt

Naturli
Udkommer  
8 gange årligt

Annoncekonsulenter
NATURLI:
Mette Baastrup 
T. 7640 6411 
baastrup@mediegruppen.net 

HELSE OG KROP+FYSIK:
Helle Hviid 
T. 2445 9010 
helle@mediegruppen.net 

KROP+FYSIK:
Lars Burchardt
T. 2533 7114 
lars@mediegruppen.net

1/3

1/4

1/2

Kontakt salgs- 
afdelingen for 
priser. Helse: nyheder motion sundhed familieliv konsultation forebyggelsemad

helse
VIDEN OM SUNDHEDI samarbejde med Sundhed.dk, Danske  

Regioner og en lang række patientforeninger.

TA' DIT  
MAGASIN  
MED HJEM

Helbredt men  
ikke rask

KRÆFT

– fik kræft i hjernen
Anja CordesInkontinens

FOKUS

Ups!
MEN DROP TABUET:  
INKONTINENS KAN  
BEHANDLES
Op mod 500.000 danskere døjer med ufrivillig  
vandladning, men alt for mange undlader at søge læge

Udgave 08 / august 2020

FÅR BEDRE  
LIVSKVALITET,  

NÅR DE HAR VÆRET 
GENNEM UDREDNING 

OG BEHANDLING

70% 

en holdning til livet

Nr. 07 2020  /  Mikronæringsstoffer hæmmer Covid-19  /  Rødder i køkkenet   
Skab din egen duft  /  Tager du for meget magnesium? /   Hormoner og huden

+Sød sundhed  
til de små 

Forførende  
opkvikkende 

dufte 
sind: 

Tæm dit  
temperament 

Sind og  
hormoner  
i samspil
Balance er nøgleordet

Kroppens funktioner 
er ikke skamfulde

Synne og Sille Kirketerp

Spiller melatonin  
en hovedrolle?

Den svære  
overgangsalder

Mor og datter diskuterer samfundets urimelige fængsler

www.naturli.dk / facebook.com/naturli.dk

pris 48,50 kr

tema
Hotte 

hormoner

Bedre liv – også  
i soveværelset
Træn din bækkenbund

NR.05 2020  /  MAGASIN FRA FYSIOTERAPEUTERNE:   MOTION  +  FYSIOTERAPI  +  SPORT  +  FRITID  +  ENERGI  +  VELVÆRE  +  JOB

Mikkel Kryger
+

Han har droppet de sociale medier og skruet ned for 
byture og fester. Til gengæld har han skruet op for 
den sunde livsstil og de bevidste valg.

TEMA
Sund  

aldring

STYRK DIT LØB:
7 effektive
øvelser

NÅR TRÆNING 
GØR ONDT

SLIP FOR TØRRE  
IRRITEREDE ØJNE

FOKUS:  
NÅR UNDERLIVET 
SYNKER

Hurra!
Vi lever  
længere

+
Disc-golf

Madpakketid
Yoga mod hovedpine

Forebyg demens

Det er sgu 
sundt at  
fa børn 

Horsensvej 72A
DK-7100 Vejle
T. +45 7089 0022
www.mediegruppen.net


