NYHETER PÅ LIV OCH DÖD

VETENSKAPSPAKETET
En unik tjänst med stark räckvidd
inom specialistmedicin.
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Vetenskapssidorna på dagensmedicin.se är populära bland våra
läsare som letar nyheter inom just sitt specialistområde. Här ﬁnns 12
separata avdelningar med vetenskapsartiklar från världens ledande
medicinska tidskrifter. Med vårt nya annonspaket kan du enkelt och
effektivt nå alla dessa specialiserade läkare och sjuksköterskor.

Allmänmedicin
Barnsjukvård
Cancer
Diabetes
Hjärta-kärl

VETENSKAPSPAKETET

Infektion
Kirurgi
Kvinnohälsa
Luftvägarna
Medicinsk teknik
Psykiatri
Urologi

DET HÄR ÄR
VETENSKAPSPAKETET.
+
BANNER XXL
vetenskapssidorna
på dagensmedicin.se

+
BANNER MEDIUM
vetenskapssidorna på
dagensmedicin.se

ANNONS
Dagens Medicins digitala
nyhetsbrev, 5 ggr/vecka

DET HÄR ÄR DAGENS MEDICINS VETENSKAPSSIDOR.
Dagens Medicins vetenskapssidor är en viktig del av vårt redaktionella arbete. Varje dag
scannar vi av världens ledande medicinska tidskrifter på jakt efter nya studier. Vi håller också
koll på avhandlingar och reaktioner på nya forskningsresultat, nyutnämnda professorer och
liknande. Utöver de ”fyra stora”; New England Journal of Medicine, The Lancet, Jama
och British Medical Journal, går vi även igenom de viktigaste tidskrifterna för nyheter inom
varje specialitet, som Diabetes Care, Pediatrics, Neurology, Circulation och Journal of
Clinical Oncology.
Den här bevakningen resulterar i nya artiklar varje vecka. För att våra läsare inte ska
missa dem skickar vi även ut nyhetsbrev, totalt cirka fem per vecka, indelade efter våra
12 specialistområden.

KONTAKTA OSS
Vill du veta mer om
Vetenskapspaketet?
Ring oss på telefon:
08-566 241 30

CLAES JOHANSSON

ANITA THUNELL

STÖRST INOM MEDICINSK MEDIA

Dagens Medicin är en del av Bonnier Business Press International, ett mediehus
i mediehuset på Torsgatan i Stockholm. Här samlas titlarna Dagens Medicin,
Sveriges enda oberoende tidning inom hälso- och sjukvård, Dagens Apotek och
dagenssjuksköterska.se under ett och samma tak. Vi kallar dem ”Nyheter på liv
och död”. Tillsammans utgör de ditt effektivaste verktyg för att nå fram med ditt
budskap till anställda i vårdbranschen.

