A N N O N S I N F O R M AT I O N / M E D I A K O R T T I
Tidskriften Finska Läkaresällskapets Handlingar som har publicerats sedan 1841, har i dag en upplaga om cirka 2 200 exemplar.
Den skickas som medlemsförmån till Finska Läkaresällskapets alla
medlemmar och därutöver till sjukhus, bibliotek och övriga prenumeranter. Handlingarna utkommer med två nummer om året,
oftast temanummer, ytterligare ingår originalartiklar, minnesord,
årsberättelser och aktuell information. Banbrytande arbeten som
har publicerats i Handlingarna är bl.a. Erik von Willebrands beskrivning från 1926 av den blödarsjuka som i dag bär hans namn och
Jarl Forssells artikel från 1947 om polycytemi vid hypernefrom.
Uppskattade teman under senare årtionden har varit det svenska språket i medicinen (2/1990), Handlingarnas 150-årshistorik
(1/1991), medicinsk genetik (4/1991), IV medicinska klinikens historia
(2/2000) och cancersjukdomar (2/2007).

Aikakauslehti Finska Läkaresällskapets Handlingar on ilmestynyt
vuodesta 1841. Nykyinen painosmäärä on 2 200 kappaletta. Lehti
lähetetään jäsenetuna kaikille Finska Läkaresällskapetin jäsenille
ja lisäksi sairaaloihin, kirjastoihin sekä muille tilaajille. Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa, yleensä teemanumeroina, mutta sisältöön
mahtuu myös alkuperäisartikkeleita, muistokirjoituksia, vuosikertomuksia ja ajankohtaista tietoa. Lehdessä julkaistuja käänteentekeviä töitä ovat muun muassa vuodelta 1926 Erik von Willebrandin
artikkeli, joka kuvaa hänen nimeään kantavaa verenvuototautia,
sekä vuodelta 1947 Jarl Forssellin artikkeli munuaissyöpään liittyvästä polysytemiasta. Arvostettuja aiheita viime vuosikymmeniltä
ovat olleet ruotsin kieli lääketieteessä (2/1990), lehden 150-vuotishistoriikki (1/1991), lääketieteellinen genetiikka (4/1991), IV sisätautien klinikan historia (2/2000) ja syöpäsairaudet (2/2007).

Annonspriser

Ilmoitushinnat

Plats

Pris

Bakpärm
Omslagens insida (pärm-omslag)
1/1 sida inne i tidningen
1/2 sida inne i tidningen

2500 euro
2000 euro
1500 euro
1000 euro

A4
210 x 297 mm

Sijainti

Hinta

Takakansi
Etukannen sisäsivu
1/1 sivu lehden sisällä
1/2 sivu lehden sisällä

2500 euro
2000 euro
1500 euro
1000 euro

Svartvita annonser är 25% billigare.
Sidstorlek: A4 (210 x 297 mm), 3 mm skärsmån
Material: tryckduglig pdf

Musta-valkoinen mainos on 25 % halvempi.
Sivun koko: A4 (210 x 297 mm), 3 mm leikkuuvarat
Aineisto: painokelpoinen pdf

Annonsmaterialet samt en kopia av bokningsblanketten skickas direkt till nedanstående adress:

Ilmoitusmateriaali sekä kopio mainostilan varauslomakkeesta lähetetään suoraan osoitteeseen:

Kapteeni Kuu Oy

Kapteeni Kuu Oy

Päivätie 3 C14
02320 Esbo

Päivätie 3 C14
02210 Espoo

E-POST jani.roivas@kapteenikuu.fi
FÖRFRÅGNINGAR Jani Roivas, tfn 045 675 3335
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