
Tandläkartidningen har funnits sedan 1909 och ägs av Sveriges Tandläkarförbund. 
Vi når en mycket specifik målgrupp, Sveriges tandläkare. Alla tandläkare känner 
till oss, nästan alla läser oss.

*Enligt 
läsarunder-

sökning 2020Tandläkartidningen
prislista - platsannonser

Tandläkartidningen skriver om 
branschnyheter, material och 
metoder, politik och forskning. Vi 
intervjuar inflytelserika personer 
och publicerar reportage från 
olika verksamheter och länder. 
Våra läsarundersökningar visar 
att papperstidningen, som 
utkommer med 12 nummer per 
år, har en mycket stark ställning 
hos läsarna. Tandläkartidning-
en finns också på webben, på 
sociala medier och i en app.

Privat- och offentliganställda
Vi vänder oss till både offentlig-
anställda- och privattandläkare, 
såväl allmäntandläkare som 
specialister, forskare och univer-
sitetslärare. Nästan 90 procent 
av Sveriges tandläkarstudenter 

får Tandläkartidningen genom 
sitt medlemskap i Tandläkarför-
bundets Studerandeförening.

Uppskattad av studenterna
En viktig och uppskattad del 
av Tandläkartidningen, inte 
minst av studenterna, är våra 
vetenskapliga artiklar och de 
vetenskapliga temanummer vi 
publicerar i samarbete med de 
övriga nordiska länderna. Det är 
hos oss de hittar ny kunskap. Vi 
når också många privatpraktiker 
som inte är medlemmar men 
som prenumererar på tidningen 
till kliniken. Det innebär att varje 
exemplar av Tandläkartidningen 
läses av fler än en person. Detta 
gör att vi når cirka 85 % av Sve-
riges tandläkare och även andra 

yrkesgrupper inom tandvården 
som tandtekniker, tandhygienis-
ter och tandsköterskor. En an-
nons hos oss når alltså i princip 
hela Tandvårdssverige.

Många plattformar
Vi erbjuder produkt- och 
platsannonsering både 
i papperstidningen, 
i nyhetsbrevet, på 
vår webbplats tand-
lakartidningen.se, 
där vi nyligen lanserat 
en ny jobbsajt, och på 
Facebook.

Hilda Zollitsch,
chefredaktör

• 8 100 tandläkare och studenter får Tandläkartidningen hem varje månad (Källa TS 2020)
• 65 000 besöker tandläkartidningen.se varje månad • 5 000 följer tandläkartidningen på Facebook och LinedIn. 
• 9 200 prenumeranter får nyhetsbrevet varje vecka. 
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Utgivningsplan 2021

Annonsformat & priser

Helsida Halvsida

1/4-delssida stående

1/4-delssida liggande

1/8-delssida

178 x 232 mm
22 500 kr

Stående: 85 x 232 mm
Liggande: 178 x 113 mm
13 500 kr

85 x 113 mm
7 500 kr

178 x 53 mm
7 500 kr

85 x 53 mm
4 250 kr

Tidningsannonser:
• Du kan platsannonsera i tidningen eller i vårt digitala annonspaket 
eller varför inte i båda! En tryckt annons i tidningen når 8 100  
tandläkare i hemmet (TS 2020). Välj format efter behov!

Tandläkartidningen läses av hela 85% av 
Sveriges tandläkare samt majoriteten av 
Sveriges tandläkarstudenter! 
     Tandläkartidningen ges ut av Sveriges 
Tandläkarförbund och utkommer med 12 
nummer per år. Vi når både de som aktivt 
söker jobb men också tandläkarna som kan 
tänka sig byta tjänst om rätt jobb dyker upp. 
     Vi når både dem som aktivt söker jobb 
och dem som kan tänka sig att byta om rätt 
jobb dyker upp.

Kontakt Andrea Åhslund
Mediakraft
andrea.ahslund@mediakraft.se
Tel: 0720-15 06 93

Anders Jeansson
Mediakraft
anders.jeansson@mediakraft.se
Tel: 0709-76 96 30

Webb + nyhetsbrev 
+ Facebook 
12 500 kr

2021 platsannonsering

Det digitala platsannonspaketet 
består av:

 • Tandläkartidningen.se har i snitt  
65 000 besökare varje månad. 

• Nyhetsbrevet når 9 200 mottagare  
varje torsdag. 

• Facebook. Er annons kommer även att delas 
via Tandläkartidningens Facebooksida och 
LinkedIn till de mer än 5 000 följarna. 

Tandläkar-
tidningen.se har ca.

65 000 
unika besökare 
varje månad.

Nummer Utgivningsdag Materialdag 

1  21 januari 18 december  

2  11 februari 22 januari  

3  11 mars  19 februari 

4  1 april  12 mars  

5  29 april  9 april  

6  3 juni  12 maj  

7  2 juli  11 juni 

8  26 augusti  6 augusti  

9  16 september  27 augusti  

10  7 oktober  17 september  

11  4 november  12 oktober  

12  9 december  19 november 

1 (2022) 21 januari 17  december


