
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.

Tandläkartidningen
prislista - annonsering

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 10 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 procent 
av Sveriges tandläkare och även 

andra yrkesgrupper inom tand-
vården som tandtekniker, tand-
hygienister och tandsköterskor. 
En annons hos oss når alltså i 
princip hela Tandvårdssverige.

Många plattformar
Vi erbjuder produkt- och 
platsannonsering både i 
papperstidningen, i nyhets-
brevet, på vår webbplats 
tandlakartidningen.se. 
Platsannonser publ-
iceras även för våra 
följare på LinkedIn 
och Facebook!

Anna Norberg,
chefredaktör

2023 annonsering

85% 
av alla Sveriges  
tandläkare läser  

Tandläkar-
tidningen!



Annonsformat - produkt

Annonsformat - eftertext/remisser

Bilagor

Uppslag

1/4-delssida

Stor 1-spalt

Helsida

Helsida

Liten 1-spalt

Halvsida liggande

Halvsida liggande

2:a & 3:e omslag

1/3-delssida liggande

1/3-delssida liggande

Baksida

Liggande 2-spalt

420 x 280 mm
Utfallande + 3 mm
45 000 kr

85 x 122 mm
8 400 kr

57 x 113 mm
5 000 kr

210 x 280 mm
Utfallande + 3 mm
25 000 kr

178 x 232 mm
22 900 kr

57 x 73 mm
3 300 kr

178 x 122 mm
14 600 kr

178 x 113 mm
14 100 kr

210 x 280 mm
25 900 kr

178 x 79 mm
10 800 kr

178 x 73 mm
9 600 kr

210 x 280 mm
26 900 kr

117 x 73 mm
6 400 kr

2023 annonsering

10% extra för begärd placering.

10% extra för begärd placering.

Skicka ditt erbjudande som en bilaga med Tandläkartidningen. 
För pris, begär offert!

Varför läser ni Tandläkartidningen?
– Det är viktigt för oss kliniker att följa 
utvecklingen i samhället och forskningen. 
Tandläkartidningen håller oss uppdaterade 
vetenskapligt dels genom hela artiklar, dels 
med sammanfattningar av publicerade 

forskningsresultat. Redaktionen är snabb 
med att rapportera nyheter inom  
branschen. I Tandläkartidningen finns 
något för oss alla inom tandvården.
Maria och Göran Friman, Tandläkare



Utgivningsplan 2023

Tandläkartidningen - i siffror

Tandläkartidningen ges ut av Sveriges Tandläkarförbund och når tandläkare, såväl 
privata som anställda inom folktandvården. Tandläkarna läser och har stort förtroende 
för Tandläkartidningen, det visar de läsarundersökningar som gjorts under åren. 
Upplaga 8 100 ex (TS 2021).

2023 annonsering

• 8 100 tandläkare och studenter får hem Tandläkartidningen varje månad.*
• 65 000 besöker tandläkartidningen.se varje månad. 
• 9 700 prenumeranter får nyhetsbrevet varje vecka. 
• 7 400 följer Tandläkartidningen på LinkedIn och Facebook. 
* Källa TS 2021.

Fakta om Tandläkartidningens läsare 
• 48 % har personalansvar. 
• 60 % är inköpsansvariga. 
• 77 % av läsarna har jobbat som tandläkare i mer än 10 år. 
• 56 % är kvinnor, 44 % är män.

1 av 4 
läsare har investerat  

till följd av en  
annons!* *Enligt Tandläkartidningens 

läsarundersökning 2020

Varför annonserar ni i Tandläkartidningen?
På Ultradent Products upplever vi en stark tillväxt. Samarbetet med 
Tandläkartidningen och Mediakraft ökar stadigt och är en viktig del av vår 
marknadsföring för att synliggöra och informera om befintliga produkter 
och produktnyheter. 
Patric Bellton, Ultradent

Nummer Utgivningsdag Materialdag 

1  2 februari 10 januari  

2  9 mars 14 februari  

3  13 april  17 mars 

4  19 maj  25 april  

5  15 juni  22 maj  

6  17 augusti  13 juni  

7  7 september  15 augusti 

8  5 oktober  12 september  

9*  9 november  13 oktober  

10  15 december  21 november  

* Mässnummer för Swedental



Digitala annonser
En banner på tandlakartidningen.se eller i vårt nyhetsbrev är ett utmärkt sätt att
bygga ert varumärke. Tandläkartidningen.se har i snitt 65 000 besökare varje månad. 
Nyhetsbrevet når 9 700 mottagare varje torsdag.

     För mer 
info och offert 
kontakta

Andrea Åhslund
Mediakraft
andrea.ahslund@mediakraft.se
Tel: 0735-08 05 73

Victoria Pettersson
Mediakraft
victoria.pettersson@mediakraft.se
Tel: 0735-11 81 79

Banner på tandlakartidningen.se 

Toppbanner 50% SoV 12 500 kr / månad
Material skickas i två format:
468 x 240 px
320 x 160 px

Mittbanner 50% SoV 7 800 kr / månad 
Material skickas i två format:
468 x 240 px

320 x 160 px

Högerspalt 50% SoV 6 500 kr / månad 
Material skickas i ett format:
300 x 250 px

Take-Over 10 000 kr / vecka 
Material skickas i två format:
Desktop: 1920x1080 px
Mobil: 1080x1920 px

Maxvikt 200 KB. Bannern måste 
vara i filformat jpg, png eller gif.

Native 12 500 kr / 2 veckor 
300x250 + text. Information 
ges vid bokning.

Banners skickas i filfomaten 
jpg, png eller gif.

Banner i nyhetsbrev 
468x240 px
6 500 kr

Nyhetsbrevet skickas 
ut varje vecka på
torsdagar. 

2023 annonsering

Banner
468 x 240 px

9 700 
får Tandläkar-

tidningens nyhets-
brev varje vecka. 

Bannerformat 

Tandläkar-
tidningen.se har ca. 

65 000 
besökare 

varje månad.

Högerspalt

Toppbanner

Toppbanner

Toppbanner 

Mittbanner 


