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✔ OPTIKEREN er det førende fagmagasin for alle, der beskæftiger sig professionelt med optik. Magasinet leverer nyheder, reportager, 

interviews og artikler om alt, hvad der rører sig i branchen – lige fra den nyeste forskning og uddannelse til produkter, butiksdrift, 

virksomhedsprofiler, konferencer og mode.

✔ Den redaktionelle målsætning er at skabe et indbydende og brugbart magasin med gennemarbejdede, interessante og troværdige 

artikler, der giver læseren faglig viden, perspektiv og inspiration.

✔ Magasinet udgives af  Optikerforeningen og udkommer 4 gange om året og distribueres til optikerforretninger, leverandører,  

brilledesignere, grossister og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark.

✔ OPTIKEREN udkommer i et oplag på 1.000 eksemplarer men læses af  langt flere, bl.a. alle ejere og medarbejdere i landets optikfor-

retninger samt optometristuderende, brilledesignere og leverandører. En annonce i OPTIKEREN rammer derfor alle vigtige aktører 

i den danske optikbranche.

✔ Magasinet er også tilgængeligt på magasinetoptikeren.dk og optikerforeningen.dk, hvilket sikrer annoncerne en lang levetid.

Bliv annoncør i OPTIKEREN og få dit budskab ud til den rigtige målgruppe!

OPTIKEREN
Medieinformation 2023

MÅLGRUPPE & LÆSERPROFIL 
OPTIKEREN læses flittigt af  alle, der beskæftiger sig 

professionelt med optik, brilledesign, kontaktlinser, 

instrumenter og produkter. Magasinet har en høj 

læsetid og gemmeværdi, der sikrer dine annoncer 

en effektiv eksponering.
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Danmarks bedste magasin om optikbranchen
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FEBRUAR
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Kontakt PREGO på 65941540 eller info@prego.dk

|  PREGO 2022 kollektionen indeholder mange 
spændende nyheder – også fra vores collabs  
med modedesigner Karen Simonsen og  
racerkører Tom Kristensen.

|  PREGO er velegnet til styrke.

| PREGO er Plastic Bank partner. 
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Få mere information 

i butikken.

Vidste du at 98% af alle flerstyrke brilleglas ikke passer helt  

præcist til brugernes øjne. Hvad med dine?

BIOMETRIC INTELLIGENT 
GLASSES

Få et skarpere syn på alle 

afstande med flerstyrke 

brilleglas, lavet ud fra din 

biometriske øjenmodel.

SET PÅ
TV
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UDGIVELSESPLAN & DEADLINES 2023
NR. BESTILLINGSFRIST MATERIALEDEADLINE UDGIVELSESDATO

1 – 2023 30. januar 6. februar 1. marts

2 – 2023 1. maj 9. maj 1. juni

3 – 2023 5. september 13. september 1. oktober

4 – 2023 1. december 11. december 29. december

PRISER + FORMATER

1/2 side 8.850,-

BAGSIDEN
210 x 297 mm

+ 5 mm ekstra 
til beskæring

Bagsiden  19.100,-

FORSIDEN 
210 x 240 mm

+ 5 mm ekstra 
til beskæring

Forsiden  22.900,-

Format 1/1:
210 x 297 mm

Side 2+3
203 x 297 mm

+ 5 mm ekstra 

til beskæring

1/1 side  15.400,-

side 2 17.750,-

side 3 17.750,-

1/3 side 6.200,-

2/2 sider 22.900,-

OPSLAG
420 x 297 mm

+ 5 mm ekstra 
til beskæring

Format 1/4:

Bredformat 

175 x 61 mm

Højformat 

84 x 129 mm

Format 1/8: 

85 x 61 mm

1/4 side 4.900,-

1/4

1/4

RABATTER 
2 indrykninger    7%

3 indrykninger  14%

4 indrykninger 21%

Alle priser er eksklusiv moms.

Ved køb af  4 x 1/1 side annonce ydes  

4 måneders gratis bannerannoncering på 

magasinetoptikeren.dk efter eget valg.

MATERIALEKRAV
Annoncemateriale til print bedes leveret  

som højtopløselig PDF-fil, min. 300 DPI.

 Alle billeder og farver i annoncen skal være 

defineret i CMYK.

Materialet skal sendes på mail til:

jsje@stibo.com
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 Idéen bag 

Studiet har taget udgangspunkt i artiklen ‘Rethinking contact lens 

aftercare’ af Nathan Efron og Philip B. Morgan. Her skubbes til den 

traditionelle tilgang til rutinemæssige kontroller ved at se på, om 

nogle rutinekontroller forsvarligt kan udføres senere end 12 

måneder. I nuværende praksis bliver disse kontaktlinsekontroller 

ofte tilbudt hver 6. måned i forbindelse med bestilling eller 

forventes at ske minimum én gang om året. Sundhedsstyrelsen har 

ligeledes en forventning om, at der tilbydes kontrol mindst en gang 

om året. Der findes dog ingen kliniske retningslinjer inden for dette 
område i Danmark, men som optometrister ønsker vi at få nogle 

retningslinjer, vi kan læne os op ad i den daglige praksis. Vores 
studie ser derfor på, hvor ofte en rutinemæssig kontrol af bløde 

kontaktlinser giver anledning til handling, og om der er en 

sammenhæng mellem patienternes klager og optometristens 

handlinger. Dette kan forhåbentlig bidrage til denne nytænkning 

samt arbejdet med kliniske retningslinjer. 

 Metode

Studiet er et multicenterstudie, som indeholder kvantitative data 

fra rutinemæssige kontaktlinsekontroller udført under vores  

2. praktikperiode. Herudover blev et mindre empirisk studie 

udformet med inputs fra praksis, suppleret af et kvalitativt 

interview af Heidi Buchholt om forståelsen af arbejdet samt 
forventningerne i branchen til linsekontroller. 

Deltagerne var nuværende linsekunder med bløde kontakt-

linser, som fik foretaget en kontrol, der var planlagt og/eller skete 
i forbindelse med genbestilling af kontaktlinser. Hermed ses der 

bort fra problemkontroller med nyopståede komplikationer. 

Dataindsamlingen dækker over 300 rutinemæssige linsekontrol-

ler, hvortil der blev udfyldt et skema indeholdende informationer 

om; identifikation, habituelle linser, anamnesen, undersøgelser og 

Nytænkning af  
indkaldelsesfrekvensen  
– laver vi for mange linsekontroller? 
Kontaktlinsepraksis har udviklet sig positivt de seneste 10 år med bedre materialer og færre 

komplikationer, men tilgangen til efterkontrol er forblevet den samme. Efron og Morgan 

skrev i 2017 en artikel om at nytænke rutinekontroller og frekvensen deraf. Danmark er et 

af de lande, der tilpasser flest endagslinser, hvor risikoen for komplikationer er mindst. 
Måske er det ikke så farligt at lade patienterne gå længere mellem hver kontrol end de 

anbefalede 12 måneder ved ukompliceret linsebrug? 

AF CHARLOTTE DUEHOLM ARNECKE, MARIA BERGHOLT JØRGENSEN & JETTE NIELSEN, OPTIKERHØJSKOLEN

fund samt handling efter endt kontrol. En handling kunne være én 

eller flere af disse fire mulige udfald; ændring af styrke, ændring af 
linsetype, ændring af væske eller vejledning om anden bæretid. Un-

der anamnesen havde patienterne fire svarmuligheder til at beskrive 
deres tilfredshed med linsernes virke, hvor de sidenhen blev inddelt 

i to kategorier som værende klage/ikke klage. Ved hjælp af Odds 
Ratio kobles disse med dertilhørende handling/ikke handling for at 
se på sammenhængen mellem patienternes subjektive klager og 
eventuelle handlinger. 
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01  ØRGREEN  En kollektion, der kombinerer 

ekspertise med stærke silhuetter og en 

signatur metalkant på hver ramme. 

02  MONKEYGLASSES  Skønne, dæmpede, 

næsten sukkeragtige, transparente 

 nuancer af pink forenes på stellet. 

03  OWP  Blåt mønstret acetat danner 

rammen, mens stængerne er udført  

i metal. 

04  JAMESAY  Transparent og græsgrøn 

acetat solbrille til alle køn. 

05  CHLOÉ  Pink og guld i en perfekt  

forening, der på flot vis understreger  

den klassiske aviatorform.

06  I D E -X  Det turkisblå stel er dekoreret med 

diskrete markeringer, der fanger lyset på 

den øverste del af rammen.

07   METROPOL I TAN  Lilla og oversize.  

Der er en klar tendens i tiden til, at briller 

skal ses. 

08  PREGO  Strålende grøn nuance i en 

transparent acetat med cateyeform,  

der matcher efterårets trend.

L E G E N D E 
H A R M O N I E R
SKØNNE FARVER SOM STRÅLENDE NEONLYS 
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TEMA

Når man beslutter, at tiden er inde til at sælge sin forretning, kan 
spørgsmålene tårne sig op. Hvor tidligt skal jeg tage beslutningen, 

og hvordan kommer jeg bedst i mål? Vi har spurgt to eksperter og to 
forretningsindehavere – en, der har solgt, og en, der har købt  
– om deres erfaringer og bedste råd til at få succes med salget. 

AF BIRGITTE BARTHOLDY   FOTO: SØREN PALMELUND, KASPER HORNBÆK, M.FL. 

OPTIKER- 
FORRETNING 

TIL SALG

REDAKTION
Redaktør

Lone Helleskov

lh@optikerforeningen.dk

Telefon +45 88 44 06 17

UDGIVER
OPTIKERFORENINGEN 

St. Kongensgade 110 E, 2. sal, 

1464 København K

optikerforeningen.dk 

Telefon +45 45 86 15 33

ANNONCESALG
Stibo Complete Mediaservice

Jette Sterndorff-Jessen

jsje@stibo.com

Telefon +45 76 10 11 47

Formaterne er angivet i bredde x højde. 

Alle priserne er excl. moms og baseret 

på færdigt materiale. 

OPLAG
1.000 eksemplarer.

Estimeret læsertal 2.500.

INDSTIK 
Det er muligt at få både indstik og 

brochurer ud sammen med magasinet 

– ring og hør nærmere.

ADVERTORIAL
Lad os hjælpe dig med teksten til din 

kommende advertorial. Vi tilbyder  

journalistisk hjælp til at fortælle din 

historie – ring og hør nærmere. 

For trykfejl, forkerte størrelser etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, 
ydes reduktion efter  Stibo Complete Mediaservices skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens 
indrykningspris. Reklamationer skal være Stibo Complete Mediaservice i hænde senest 5 dage 
efter bladets udgivelse. Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at Stibo Complete 
Mediaservice modtager  reklamation, ydes eventuel dekort kun for første indrykning. 

Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Stibo Complete Mediaservice eller magasinet for 
even tuelle følger af fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer.

Skriftlig annullering skal være Stibo Complete Mediaservice i hænde senest 5 hverdage før 
deadline.

Bredformat:
175 x 129 mm

Højformat:
84 x 264 mm

1/2

Bredformat:
175 x 84 mm

Højformat:
54 x 264

1/3

TEMAER
NR. 1 Solbriller + efteruddannelse

NR. 2 Butiksdrift + modeguide

NR. 3 Det store konferencenummer + efterårsmode

NR. 4 Fashionguide 2024 + kontaktlinser

1/8

1/8 side 2.900,-
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PRISER + FORMATER WEB

Banner A, C og D størrelse 2056 x 600 pixel.

Rullende banner med maks. 4 skift.

Pris pr. måned kr. 1.500,-

Banner B størrelse 400 x 400 pixel,  

eller 400 x 250 pixel.

Stationært banner.

Pris pr. måned kr. 1.500,-

JOBANNONCER
Jobannonce størrelse: 

1.500 x 1.000 pixel eller 750 x 500 pixel

Pris for 2 måneder kr. 2.000,-

MATERIALEKRAV
Filformat skal være JPG, PNG eller GIF

PPI min. 72.

(A) BANNER ØVERST

(D) BANNER NEDERST

INDHOLD

(B) BANNER KOLONNE

(C) BANNER INDHOLD

INDHOLD

A

B

C

D

FORSIDE


