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NHI.no pro – en suksess!

Vi lanserte NHI.no pro høsten 2012 for å imøtekomme helsepersonell sitt 
behov for nyheter og oppdatert fagstoff. Nettsiden har på kort tid blitt 
Norges desidert mest besøkte nettside for helsepersonell. Vi har over
50 000 unike brukere hver uke, hvorav 2800 er leger. Våre undersøkelser 
viser at i gjennomsnitt besøker over 10 000 leger siden hver måned. At 
antall sidevisninger er på over 300 000 hver uke er en viktig indikator på 
at innholdet er interessant.

For annonsører

For deg som annonsør betyr disse tallene at forutsetningene for vellykkede annonsekampanjer er 
optimale. Etter at over 30 forskjellige annonsører har hatt kampanjer på sidene, ser vi at responsen 
er svært god. Med fast visningspris og klikkgaranti vet du som annonsør nøyaktig hva du betaler for 
på forhånd, og når klikkprosenten ofte ligger høyt over det som er garantert, er det en bonus uten 
ekstra kostnad. Vi leverer alltid rapporter med antall visninger og klikk etter endt kampanje.

Fast visningspris gir i tillegg en garanti for vellykkede og kostnadseffektive annonsekampanjer også på 
sommeren og ved høytider; du betaler uansett kun for de antall visninger du får.

Unike tilpasninger

Vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre, og setter stor pris på tilbakemeldinger. Har du spesielle 
behov kan vi gjøre tilpasninger og skreddersy løsninger. Vi har gjort oss nyttige erfaringer i forhold til 
hva som gir optimal respons og deler gjerne disse erfaringene. Vi har også en grafiker som kan lage 
annonsemateriell eller tilpasse eksisterende materiell til riktig format. Dette gjør vi kostnadsfritt ved 
kjøp av annonsekampanjer. Ta kontakt, så finner vi en optimal løsning!
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Om NHI.no Pro sine lesere
100 % jobber innenfor helsesektoren
80 % handler regelmessig på nett
60 % har barn
65 % har fullført høyere utdanning
60 % planlegger å etterutdanne seg
90 % av leserne mener siden holder høy faglig kvalitet
Brukerne er særlig interessert i annonser om legemidler, apotekvarer og helsekost.

Knapp (180 x 150)       kr. 0,15 pr visning
Panoramabanner (980 x 150)     kr. 0,25 pr visning
Skyskraper (180 x 500)      kr. 0,25 pr visning
Artikkelboard (300 x 250)      kr. 0,25 pr visning
Artikkelboard side (300x250)     kr 0,25 pr visning
Omvendt L        kr. 0,75 pr visning
Hestesko        kr 1.00 pr visning
Nyhetsbrev (560 x 150)      kr 0,75 pr mottaker
( Går ut to ganger pr uke til 23 000 helsearbeidere hvorav 11 000 er leger )

Trafikktall:
50 000 unike brukere og 300 000 sidevisninger pr. uke

Format og priser

Filformatfor annonser på nett:

Flash, GIF eller JPG for alle annonseformatene unntatt omvendt L og Hestesko hvor bare jpg og gif er mulig. Ved bruk av 
flash annonser må det være med en annonse i jpg eller gif for nettlesere som ikke viser flash (Fallback). Maks størrelse på 
annonsene er 100 kb. Omvendt L og hestesko kan være opptil 400 kb. NHI.no kan bistå med å utarbeide annonsene

Legemiddelindustrien har anledning til å markedsføre reseptbelagte legemidler på nett – så fremt annonsen synliggjør at 
den er ”for helsepersonell”.



Panoramabanner (980 x 150) | Knapp (180x150) | Skyskraper (180x500)



Artikkelboard (300 x 250) | Skyskraper (180 x 500)



Artikkelboard side (300x250)



Hestesko  = Venstre side banner (180x1000) + Panoramabanner (980 x 150) + Høyre side banner (180 x 1000)



Omvendt L  = Panoramabanner (980 x 150) + Høyre side banner (180 x 1000) 



Nyhetsbrev (560 x 150)


