
Sammenslutningen af Danske Fodplejere (SADF) arbejder for at sikre kvaliteten og 
professionalismen i fodplejebranchen, og onlinefagbladet ”Danske Fodplejere” er 
brancheforeningens talerør til og for medlemmerne. ”Danske Fodplejere” udkommer 
fire gange årligt, og udsendes direkte til SADFs cirka 450 medlemmer. Magasinet er 
en del af medlemsuniverset på www.danskefodplejere.dk  

Onlinefagbladet Danske Fodplejere

Levering af annonce
Alle annoncer og andet materiale sendes til  
Conni Christensen på conni@kalb.dk.  
Færdige annoncer leveres som højtopløselige  
PDF-filer. Annoncer tilføjes et valgfrit aktivt link. 
Kontakt os på telefon 72 44 11 01, hvis du har  
brug for hjælp til opsætning eller redigering af din 
annonce.

Redaktionelt indhold
Vi modtager gerne pressemeddelelser og andet input til redaktionelt indhold.  
Har du en god ide, så skriv til Ann Warren på ann@kalb.dk .

Fejl og mangler
KALB yder ingen reduktion i annonceprisen ved fejl, hvor KALB ikke er skyld i fejlen.  
I tilfælde af fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion i prisen efter  
vores skøn, dog højst annoncens indrykningspris. Bookede annoncer, der modtages efter  
deadline faktureres til fuld pris. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.

Udgivelsesplan 2022

Nr

 1
 2
 3
 4

Udkommer

Uge 9/10
Uge 23/24
Uge 35/36
Uge 48/49

Materialedeadline

Mandag d. 28. februar
Tirsdag d. 7. juni
Mandag d. 29. august
Mandag d. 28. november 
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Eksklusivt tilbud til faste annoncører i fagbladet Danske Fodplejere 
Som fast annoncør i fagbladet Danske Fodplejere (min. 2 årlige annoncer) har I  
mulighed for at oprette op til fire begivenheder årligt i kalenderen på SADFs  
hjemmeside. Det kan bl.a. være kurser, messer, salgsarrangementer og webinarer.  
Logo og link kan tilknyttes begivenheden. Det skal fremgå tydeligt af teksten, at  
begivenheden ikke er arrangeret i SADF.  

Kontakt Conni Christensen på conni@kalb.dk eller på telefon 72 44 11 01 for mere  
information. 

Se flere annonceformater hos SADF på næste side, og tjek  
hvordan du som fast annoncør kan opnå rabat på dine annoncer.  
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Annonceformat og  
-priser 2022 

Annoncesalg
Conni Christensen

KALB 

conni@kalb.dk

72 44 11 01

Åvedvej 7, 1. sal 

6240, Løgumkloster

Format
Brancheregister
40 x 60 mm
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Brancheregister

1/1 side

Inkl. gratis brancheregister-annonce

Inkl. gratis brancheregister-annonce

Inkl. gratis brancheregister-annonce

Brancheregister er inkluderet i prisen 
for øvrige annoncer. 

Alle priser er for annoncer indleveret  
som færdigt materiale og ex. moms.



Annonce i SADFs nyhedsbrev
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Andre annonceformater

Annonce i højformat afleveres som jpg. Mulighed for aktivt link på annoncen.  
Specifikationer: Max 210 x 297 mm højformat (svarende til 1/1 side annonce i  
fagbladet). Tidspunkt for udsendelse aftales nærmere, når annoncen bookes. 

Kontakt Conni Christensen på conni@kalb.dk eller 72 44 11 01 for at booke en  
annonce i SADFs nyhedsbrev.   

Annonce i højformat afleveres som jpg. Mulighed for link i annoncen.  
Specifikationer: 87,5 x 131 mm højformat (svarende til ¼ side annonce i fagbladet). 
Annoncer placeres kronologisk med den nyeste annonce først. 

Kontakt Conni Christensen på conni@kalb.dk eller 72 44 11 01 for at booke en  
annonce på www.danskefodplejere.dk .   

*For at opnå særpris som fast annoncør, skal I have booket min. 2 annoncer årligt i  
SADFs onlinefagblad Danske Fodplejere. 

Annonce på SADFs hjemmeside

Annoncen placeres  
synlig på forsiden af 

medlemsuniverset på  
danskeforplejere.dk

Annoncesalg
Conni Christensen

KALB 

conni@kalb.dk

72 44 11 01

Åvedvej 7, 1. sal 

6240, Løgumkloster

Annonce i SADFs nyhedsbrev, 
der sendes direkte ud til 
samtlige medlemmer. 2500,-* 3000,-

Særpris for faste annoncører* Normalpris

Annonce i medlemsuniverset på 
SADFs hjem meside  Annoncen er 
online i op til 2 måneder. 2500,-* 3000,-

Særpris for faste annoncører* Normalpris


