
   

  

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 2022

OPLAG:
30.000



AI Innovation House
Innovations Allé 3
DK-7100 Vejle
T. +45 7089 0022
www.mediegruppen.net

  

Nr. Tema Deadline På gaden

1 Kronisk sygdom, overvægt, mentale diagnoser, hudvelvære, søvn, slidgigt 23.11.2021 11.01.2021

2 Tænder/mund, ernæring, læber, urter, food state, vitaminer/mineraler 06.01.2022 15.02.2022

3 Smerte, bevægeapparatet, børn og smertestillende, CBD-olie, allergi 17.02.2022 29.03.2022

4 Holisme/den komplekse krop, berøring, ubalancer i huden, immunforsvar 21.03.2022 03.05.2022

5 Kæledyr, livskvalitet, foder, spiritualitet og tro, spa-guide, søvn, energier 18.05.2022 28.06.2022

6 Vand/grundvand, snavs, calcium, økologi, hår og hovedbund, homoøpati 20.06.2022 09.08.2022

7 Mental sundhed, influenza, bæredygtig skønhedspleje, veganisme, søvn 23.08.2022 04.10.2022

8 Blod, kolesterol, blodtryk, alder, kredsløb og hud, olier, inflammation 05.10.2022 15.11.2022

Udgivelsesplan 2022 

Formater

Guide-annoncer Indstik: 

Helside:  24.600,-
Bagside:  30.800,-
Side  2 el. 5:  28.300,-
B: 208 mm x H: 275 mm
+ 3 mm ekstra til beskæring

1/1

1/2  side
15.900,-
B: 87 mm x H: 235 mm
B: 180 mm x H: 115 mm

1/3 side
13.500,-
B: 57 mm x H: 235 mm
B: 180 mm x H: 75 mm

1/6 side guide
5.600,-
Foto u/tekst
B: 57 mm x H: 63 mm
Tekst: Max 75 ord

1/4 side guide
8.400,-
Foto u/tekst 
B: 88 mm x H: 79 mm
Tekst: Max 75 ord

1/2 side guide
12.900,-
Foto u/tekst 
B: 180 mm x H: 79 mm
Tekst: Max 135 ord

1/4 side
10.200,-
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 2022. 
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
39.500,-
B: 416 mm x H: 275 mm
+ 3 mm ekstra til 
beskæring

1/2

Opslag tværformater
1/2 side 23.900,-
B: 388 mm x H: 115 mm 
1/3 side 19.800,-
B: 388 mm x H: 75 mm
1/4 side 12.500,-
B: 388 mm x H: 55 mm

Helse
319.000 læsere  
iflg. TSN Gallup
i 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
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helse

VIDEN OM SUNDHED

Tag din iltmaske på, før 
du hjælper andre

Anne Hjernøe

SPISEFORSTYRRELSER
Tvangsoverspisning  
rammer flere end anoreksi 
og bulimi tilsammen

Mad, 
genetik 
eller?
Overvægt bekæmpes ikke med strikse kontrolvejninger 
men derimod via selvkærlighed, renset for skyld og 
skam – også når en kage eller to er spist. Læg mindre 
vægt på vægten, mener flere eksperter.

AF DE VOKSNE 
OVERVÆGTIGE,  

OG 17% ER SVÆRT 
OVERVÆGTIGE

I DANMARK ER 

51% 

I samarbejde med Sundhed.dk, Danske  
Regioner og en lang række patientforeninger.

Danmarks 
mest læste 
sundheds-
magasin

Overvægt
TEMA

en holdning til livet

Nr. 05 2021  /  Fordøjelse skal være en fornøjelse  /  Tyg maden og undgå bøvl  /  MITO-mad giver energi 
Ingen overdosis af D-vitamin  /  Alternativ støtte til corona-senfølger /   Kan din krop optage Q10?

+Mærkning skal 
være din ven  

Vær den voksne i 
samtalen 
familiens 

plejeprodukter
Deler du deo med  

datteren?

God mad er 
kærlighed 
og omsorg

Timm Vladimir

Børns spisning 
må ikke stresses 

Kræsen 
eller  
følsom?

Tag stilling til, hvad du spiser. 

www.naturli.dk / facebook.com/naturli.dk/ instagram.com/naturlidk

pris 48,50 kr

Tarmflora  
er individuel 
Din personlige nøgle 
til sundhed

tema
Næring/ernæring

NR.01 2021  /  MAGASIN FRA FYSIOTERAPEUTERNE:   MOTION  +  FYSIOTERAPI  +  SPORT  +  FRITID  +  ENERGI  +  VELVÆRE  +  JOB

Claus Holm
+
Livsglæde, energi og god fysisk form har erstattet tv-kokkens 
overvægt og selvhad. Men det har ikke været nemt.

GÅ 
MEN GÅ UDEN  
OM SKADER

FOKUS: 
SMERTER I

KÆBELEDDET

TRÆN DIN  
KONDITION PÅ  

4 MINUTTER

MOTION
STYRKER DIT
IMMUNFORSVAR

+
Klimavenlig mad

Indeklima
Corona senfølger

Den overbelastede sene

Min krop var 19 ar  
ældre end mig

TEMA
Sund  

livsstil

Kom godt
gennem
corona


