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FAKTA DOKTORN.COM
• En av Sveriges största hälsosajter
• Representerad på KIA-index
• Besöks av 77 % kvinnor och 23 % män
• Genomsnittsbesökaren är kvinnor cirka 40+
• Mobilanpassad sajt och annonsering
• Cirka 500 000 unika besökare per månad
• Lång besökstid, i snitt 2:20 minuter
• I snitt 2,2 sidvisningar per besökare
• *96 % trovärdighet för sjätte året i rad!
• *97 % av anser att språket är lättförståeligt

*Webstatus 2016

DOKTORN.COM
En av landets största sajter inom hälsa, medicin och 
välbefinnande!

Vi hjälper dig att öka medvetenheten om just ditt 
terapiområde! Med vår digitala awarenesskampanj når 
du den du behöver, när du behöver det!

Awareness – kunskapskampanj (minst 4 månader)
• Temaartikel
• Sponsrade länkar vid artikel
• Banner 
• Cirka 20 000 nyhetsbrevsprenumeranter och utskick    
    via sociala medier som Facebook och Twitter.
• Minienkät i samband med artikel, ca. 5 frågor.
• Delar av kundens mediainvestering går till att driva  
    trafik till artikel.

Månadsvis statistikrapport skickas till kund:
• Antal som läst artikel + hur lång tid
• Antal klick på sponsrade länkar
• Bannervisningar + klick

Vi finns även i Danmark, Norge och Finland samt på vår 
systersajt Huden.se

Kontakta oss för annonsbokning!
Johan Bloom: 0733-64 84 90
johan.bloom@addhealthmedia.com

Pernilla Bloom: 0733-64 84 97
pernilla.bloom@addhealthmedia.com

Chatarina Bergman: 0725-46 52 50
chatarina.bergman@addhealthmedia.com

Brodde Wetter: 0707-99 78 72
brodde.wetter@addhealthmedia.com

Rikard Ekberg: 0709-21 61 23 
rikard.ekberg@addhealthmedia.com



PRISER & 
ANNONSFORMAT 
Vi använder oss av ONE by AOL: Ad Server (Adtech) för 
bannerhantering. Gitliga annonstyper:

• Bildannons: Den enklaste annonstypen, antingen som  
    stillbild eller som animerad. Giltiga filtyper som fungerar  
    på DOKTORN.com är .jpg och .gif-filer. 
• HTML5 
• Tredjepartsannonser 
 
Bannern skickas till annons@addhealthmedia.com
Vänligen ange även måladress för bannern om det är 
en bildannons.

BENÄMNING    PRIS     STORLEK

Awereness toppbanner  19.500  kr/mån   980 x 240 px (max 500 kb)
Awereness triple widescreen  15.200  kr/mån   250 x 360 px (max 500 kb)

Toppbanner    300  kr /CPM   980 x 240 px (max 500 kb)
Triple widescreen    200 kr/CPM    250 x 360 px (max 500 kb)

Triple widescreen R.O.S  120 kr/CPM   250 x 360 px (max 500 kb)
Content banner R.O.S   100 kr/CPM   510 x 240 px (max 500 kb)

Minienkät (brandad)   2 000 kr/mån
Mobilbanner topp   CPM 120   320 x 320 px (max 300 kb)
Mobilbanner nedre   CPM 100   320 x 320 px (max 300 kb) 

Priserna är inklusive reklamskatt men exklusive moms.


