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NORILCO – Norsk forening for stomi, 
reservoar og mage- og tarmkreft

Vil du annonsere hos oss?
NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft gir ut medlemsbladet 
NORILCO-nytt. Når vi kommuniserer i vårt medlemsblad NORILCO-nytt gjør vi det målrettet og 
inkluderende.  I bladet ønsker vi å formidle både menneskelige og medisinfaglige tema som angår 
vår målgruppe. Vi jobber med å bryte ned fordommer og barrierer rundt kreft, fordøyelses- 
sykdommer og funksjonshemming. 

Hvem kan du nå gjennom oss? 
Vår forening er åpen for alle som enten selv er stomi- og reservoaroperert, rammet av kreft i 
fordøyelsesorganene, har interesse for tema, eller er pårørende. Vi har en trofast leserskare i våre 
5000 medlemmer. Vi når bredest ut til lesere som selv har stomier og reservoarer, men vi får sta-
dig flere lesere som er berørt av kreftsykdom. Bladet leses av våre medlemmer, men blant våre 
abonnenter har vi også mange distributørkanaler i helsevesenet. Vi når ut til fagmiljøet, både innen 
forskning og klinisk virksomhet, til kreftkoordinatorer, lokale apotek og banda-sjister, og til utdan-
ningsinstitusjoner, rehabiliterings-enheter og gastroenterologiske avdelinger over hele landet.  

En annonse er også et bidrag
I dag opplever vi at markedet for stomiutstyr og medisinske produkter i stor grad er dominert av 
noen få store aktører. Vi ønsker at mer kunnskap om mangfoldet og variasjonen i sortimentet som 
tilbys i pris- og produktlisten skal nå fram til våre medlemmer. Gjennom å øke bredden i annonse-
markedet, kan dere også være med å skape balanse i markedet. Jo flere produkter og tilbud bruk-
erne vet om, desto større reell tilgjengelighet får vi. 

Ved å støtte foreningen gjennom annonsering bidrar du også til å støtte oss
som kjemper for å ivareta og forbedre blåreseptordningen. 
Gjennom årene har NORILCO utviklet tyngde som interessepolitisk aktør på vegne av stomi- og 
reservoaropererte, og vi får stadig større innflytelse i kreftsaken. Vi jobber med de store blåresept-
paragrafene for stomi, inkontinens og næringsmidler. Vi ser stadig etter løsninger som gjør livet med 
kreft, stomi og reservoar og fordøyelsessykdommer enklere. 

   Annonsepriser i 2017:

Helside 9800 Kvartside 3250
Halvside 6000 Bakside 2.800

   Utgaver 2017: 
 
Utg. Tema Annonsefrist Postlevering
 1  Nytt år 20. januar 16. februar
 2  Pasientene i fokus 10. mars  7. april
 3  Samliv, sex, dating og reise 22. mai  16. juni
 4  Kosthold og ernæring 18. august 15. september
 5  Pårørende 6. oktober 3. november
 6  Rehabilitering 17. november 14. desember
 

Samarbeidsavtale? 
NORILCO ønsker et tett 
samarbeid med våre annon-
sører, og vi tilbyr gode rabatter 
gjennom samarbeidsavtale med 
oss. En samarbeidsavtale gir 
også tilgang til å delta på våre 
medlemsarrangementer. Her får 
man mulighet til å presentere 
produkter og ideer direkte til 
målgruppen -ansikt til ansikt. 

Norilco-nytt tilslutter seg Vær-varsom-plakaten og Redaktørplakaten. 
Ta kontakt med oss, vi diskuterer gjerne mulighet for samarbeid med dere.
Du når oss på e-post: post@norilco.no eller på tlf. 02013. Vi ser fram til å høre fra deg!


