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LiV är en medlems- och livsstilstidning som tar upp 
aktuella ämnen som berör Personskadeförbundet 
RTPs medlemmar. Tidningen skildrar vardagslivet 
för personer med nack-, ryggmärgs-, hjärn- och 
polioskada samt amputerade.

LiV behandlar även de samhällsfrågor som 
medlemmarna kommer i kontakt med som till exempel 
rehabilitering, hjälpmedel, tillgänglighet, delaktighet, 
utbildning, arbetsmarknad och socialförsäkring.

LiV når också en bredare läsarkrets. Förutom att den 
läses av de som professionellt arbetar med dessa 
skador, sänds tidningen till politiker och beslutsfattare 
i syfte att påverka politiken i de aktuella frågor som 
berör förbundets medlemmar. Tidningen läses också 
av besökarna i väntrummen på landets rehabiliterings- 
och läkarmottagningar.



ANNONSINFORMATION 2022
FORMAT & PRISER

Tidskriften är befriad från moms och reklamskatt

Begärda placeringar:
Baksida: 16 000 kr,
Omslag 2 och 3: 15 000 kr.
Övr. begärda placeringar 10 % tillägg.

Bilagor:
offereras separat efter vikt och format.

23 500 kr

10 000 kr 10 000 kr 6 500 kr

14 000 kr

Stående:
87 x 115 mm

Liggande:
180 x 55 mm

Liggande:
180 x 115 mm

Satsyta:
180 x 235 mm

Utfallande:
216 x 286 mm
3 mm skärsmån 
inkluderat

Satsyta: 380 x 235 mm

Utfallande: 426 x 286 mm
3 mm skärsmån inkluderat

HELSIDA

HALVSIDA KVARTSSIDA

Stående:
87 x 235 mm

UPPSLAG

HALVSIDA

UTGIVNINGSPLAN LiV 2022
NR BOKNING  MATERIAL  UTGIVNING
1 15 jan   22 jan  28 feb
2 14 april   21 april  13 maj
3 31 aug    7 sept  28 sept
4   5 nov   12 nov  13 dec

Annonsbokning
Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm
Tfn: 08-10 39 20
E-post: liv@bs-media.se

Materialadress:
Digitalt via e-post: liv@bs-media.se
Postalt som CD:
Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm

Annonsmaterial
Tryckfärdigt, högupplöst material (som pdf eller eps) i 300 dpi 
med inbäddade bilder, typsnitt och med färginställning i CMYK. 
För garanterad färgåtervinning bifoga färgprov.
Vi hjälper dig gärna med annonsframställning.
Ca. 10% av annonskostnaden tillkommer
och faktureras separat. Ring i god tid
före sista materialdag 08-10 39 20
och tala med Efva Bengtsson.

Övrig information
Tidningsformat: 210 x 280 mm
Raster: 150 linjer/tum
Upplaga: 8 000 ex. (direktadresserad)
Tryckeri: V-TAB
Utgivare: Personskadeförbundet RTP
Endast skriftlig annullering, senast två
veckor före sista materialdag, ev. avsteg från
detta resulterar i full debitering.
Personskadeförbundet RTP förbehåller sig
rätten att tacka nej till annonser 
som strider mot förbundets uppdrag.

Målgrupp
Medlemmar i Personskadeförbundet RTP
med förvärvade skador, till exempel nack-,
ryggmärgs- hjärn- och polioskador samt
amputerade personer i alla åldrar.
Tidningen läses också av de som professionellt
arbetar i vården inklusive beslutsfattare
och politiker samt besökare i väntrummen
på landets rehabiliterings- och läkarmottagningar.
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