
Annonsera i  
Allt om Diabetes!
Allt om Diabetes är Svenska Diabetesförbundets medlemstidning som 
också vänder sig till anhöriga, vårdpersonal, politiker och media. Tidningen 
ges ut sex gånger per år.

Sveriges  
storsta och  viktigaste tidning for manniskor med diabetes

Hej!
Vi på Svenska Diabetesförbundet arbetar för människor som lever med 
alla typer av diabetes, samt deras anhöriga. Vi är en rikstäckande med-
lemsorganisation och en viktig aktör som påverkar förutsättningarna och 
underlättar livssituationen för människor med diabetes.

De främsta anledningarna till att människor har blivit medlemmar i 
Diabetesförbundet är dels att de söker information och kunskap och dels 
att de vill stödja förbundets opinionsbildande arbete.. En läsarundersök-
ning visar att de flesta ocksåvill veta mer om kost, läkemedel, egenvård 
och livsstilsfrågor. 

De flesta människor som har diabetes är måna om att leva ett så nor-
malt och bra liv som möjligt. Det är en vetgirig och informationstörstig 
målgrupp som gärna tar till sig nyheter och som månar om sin hälsa.

Välkommen att annonsera hos oss!

Thomas Löfvenius, förbundsordförande 

Mat, motion och nya forskningsrön är återkommande ämnen i tidningen.

Läs mer på diabetes.se

Kända och okända människor med diabetes 

porträtteras i varje nummer av tidningen.

Allt om Diabetes vision är att öka 
kunskapsnivån om diabetes i samhället.
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Lill-Mickel får  
prova CGM och  
insulinpump.

Till dig
som är medlem i Diabetes- förbundet

Utblick Venezuela utan insulin när sjukvården kollapsar

Stor kunskapsbrist i skolan
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1. Aronson, et. Al., First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system 
through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. DOI 2019: 10.1111/dom.13726Hampus Andersson, 26 år

180 dagar 
av frihet!
Det första och enda 
långtids-CGM-systemet 
blev just ännu bättre 

Eversense XL är nu ännu enklare och 
säkrare, för maximal frihet i en aktiv vardag. 
Den nya smartsändaren ger mer exakt 
mätning i 180 dagar, med MARD på 9,4 
procent1. Korrekta värden och varningar gör 
att du slipper bli ”larmtrött”, och får god 
hjälp särskilt när du behöver det som bäst  
– i det hypoglykemiska området.

Vill du veta mer? Kontakta din vårdgivare 
eller besök www.rubinmedical.se
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Team  
Diabetes  

Riders
sprider kunskap  
från cykelsadeln
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UTGIVNINGSPLAN 2021
 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6

Teman    Insulinet 100 år Ojämlik vård Friska fötter Familjens rättigheter Psykisk ohälsa Mat och livsstil

Materialdag  20 jan 15 mar  19 maj 18 juni 28 sep 16 nov

Utgivning 19 feb 16 apr  17 jun 20 aug 28 okt 15 dec        

Snabba fakta om Allt om Diabetes
Utkommer 6 gånger om året.
Upplaga 25 000 ex.
Limbundet magasin.
 Format: 205 x 265 mm.

1.  Uppslag. Pris: 44 500 kr 
Utfallande: 410 x 265 mm (+ 5 mm utfall) 
 

2.  Helsida: Pris: 24 800 kr 
Utfallande: 205 x 265 mm (+ 5 mm utfall)

     Satsyta 175 x 232 mm

3.  Helsida baksida: Pris: 32 500 kr 
205 x 235 mm (+ 5 mm utfall)

4.  Halvsida liggande. Pris: 16 500 kr 
Utfallande: 205 x 130 mm (+ 5 mm utfall) 
Satsyta: 175 x 113 mm

5.  Halvsida stående. Pris: 16 500 kr 
Utfallande: 97 x 265 mm (+ 5 mm utfall) 
Satsyta: 84 x 232 mm 
 
För bilagor begär offert.

 ANNONSTORG
6.  1/4-sida liggande. Pris: 11 200 kr 

Satsyta: 175 x 53 mm

7.  1/4-sida stående. Pris: 11 200 kr 
Satsyta: 84 x 113 mm

8.  1/8-sida: Pris 5 500 kr 
Satsyta: 84 x 53 mm

3

Kontakta oss!
Boka din annons hos Carl:
Carl Larsson  0701-47 50 29, carl.larsson@mediakraft.se  
Materialadress: traffic@mediakraft.se

ANNONSFORMAT OCH PRISER 2020

Snabba fakta om läsarna
 Diabetesförbundet är Sveriges största och enda 
rikstäckande diabetesorganisation.
60 procent av medlemmarna är kvinnor.
 Allt om Diabetes har läsare i alla åldrar. Detta efter-
som man kan insjukna i någon av de olika formerna 
av diabetes oavsett var i livet man befinner sig.
 60 procent av medlemmarna har diabetes typ 1, 
medan 40 procent har typ 2. 
I en undersökning uppger medlemmarna att  

 Allt om Diabetes är deras viktigaste och mest  
 uppskattade källa till information.

Allt om Diabetes är limbunden. Observera därför att ingen text bör ligga närmare annonsens ytterkant än 10 mm. 
Svenska Diabetesförbundet är positiva till företags- och sponsorsamarbeten.


