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Jeg kommer sterkt tilbake
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JONAS GAHR STØRE OM DEN TØFFE TIDEN

DIAGNOSE-
SAMFUNNET
STADIG FLERE ELDRE 
FÅR BETALINGSVANSKER

FØLG MED PÅ VÅR 
ØKONOMI- OG 
PENSJONSSKOLE

SENIORENE ER 
FLINKEST TIL 
Å HOLDE SEG 
I FORM

FEBRUAR 2020
KR 99,-

www.viover60.no
bc   0695   002      HJEM

Ikke et liv 
på roser
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ÅPENHJERTIG ANITA SKORGAN

MEDISINBRUK
BLANT ELDRE ØKER
STADIG FLERE ØNSKER 
SEG ET ENKLERE LIV

GODE 
SPARETIPS I 
HVERDAGEN

STERKT 
ENGASJEMENT I 
BESTEFORELDRE-
AKSJONEN

Kilde: Magasinundersøkelsen F&M MGI 20/1

VI OVER 60 kommer ut med 12 utgaver i året

VI OVER 60 har 192.000 lesere

VI OVER 60 har 541.000 eksponeringer per side

VI OVER 60 har 67.000 eks. i kontrollert opplagstall

FA
K
TA

Utgivelser & frister 2020

Formater & priser 2020

Nr Måned Best.frist Materiellfrist Utgivelse ca.
1 Januar 22.11.19 29.11.19 02.01.20
2 Februar 27.12.19 02.01.20 29.01.20
3 Mars 23.01.20 30.01.20 26.02.20
4 April 19.02.20 26.02.19 24.03.20
5 Mai 23.03.20 30.03.20 28.04.20
6 Juni 21.04.20 28.04.20 27.05.20
7 Juli 21.05.20 28.05.20 24.06.20
8  August 25.06.20 02.07.20 29.07.20
9 September 23.07.20 30.07.20 26.08.20
10 Oktober 27.08.20 03.09.20 30.09.20
11 November 25.09.20 01.10.20 28.10.20
12 Desember 29.10.20 05.11.20 02.12.20

Størrelse:  Pris: Ikke utfallende Utfallende
Helside kr 38.100,- 177Í 255 mm 203 Í 277 mm
Oppslag kr 59.000,- 382Í 255 mm 406 Í 277 mm
1/2 liggende kr 23.900,- 177Í 124 mm
1/2 stående kr 23.900,- 85Í 255 mm
Kvartside kr 15.300,- 85Í 124 mm

Spesielle plasseringer: 
Side 2 kr 41.500,- 177Í 255 mm 203 Í 277 mm
Side 2+3 kr 62.000,- 382Í 255 mm 406 Í 277 mm
Bakside kr 49.900,-  203 Í 277 mm
Det er 5 % mediebyråprovisjon.
NB! Snakk med oss om mulighet for fast plassering av annonsen din!

Markedsplass:
Antall:  Pris: Format 
12 innrykk kr 38.400,- 42 Í 60 mm
6 innrykk kr 20.400,- 42 Í 60 mm
1  innrykk kr   3.800,- 42 Í 60 mm

Segmentet godt voksne forbrukere er det største, raskest voksende og mest kjøpesterke segmentet 
noensinne. Godt voksne har aldri vært så mange, ressurssterke og aktive forbrukere som de er i dag.

PS! Vi har også doble 
Markedsplass-
annonser:
Liggende: 88 x 60 mm
Stående: 42 x 124 mm
Be om tilbud! 

Viktig: Trykkvalitet og utfallende
Annonser leveres som PDF-filer i 300 dpi med fonter inkludert. 
TrueType-fonter på eget ansvar. Bilder må være 300 dpi.
For utfallende formater må det legges til 4 mm for beskjæring. 



Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

(Merkes VI OVER 60 + utgave)
Medieselger Lisa Lind Noer Tlf: 62 94 69 72 / 988 44 350  E-post: ln@hsmedia.no

Medieselger Mona Kalvatn Tlf: 62 94 69 01 / 951 19 233  E-post: mk@hsmedia.no

Salgssjef Mona Jørgensrud  Tlf: 62 94 10 32 / 911 73 473  E-post: mj@hsmedia.no

Spørsmål & bestilling

Dette er våre 
lesere opptatt av:

Mat og drikke
Kosthold

Helse og mosjon
Reiser / Ferier

Oppussing / Vedlikehold
Personlig økonomi

Bil og motor

Advertorials
Advertorials er en annonseløsning med en redaksjonell stil. 
Vi kan produsere den hos oss i samarbeid med kunden. 
Advertorials merkes med annonse og har en tydelig 
avsender. Det vil maksimalt være to advertorials per utgave 
og eksklusivitet på bransje. (Egen prisliste)

Annonse på nyhetsmail
Vi sender to ukentlige nyhetsmail til ca 43.000 av våre 
lesere. Det er bare én eksklusiv annonse per nyhets-
brev. Vi har en åpningsprosent på mellom 35 og 40 %.
Størrelse: 640 bredde x 250 høyde (piksler).
Format: Jpg-fil under 500 kb.
Pris: Kr 7.000,-

Vi tilbyr også kostnadseffektiv distribusjon av kataloger, brosjyrer, 
vareprøver og andre ilegg. Vi limer eller plastpakker de fleste for-
mater, og kan splittdistribuere og teste ilegg. Kontakt oss for tilbud 
og informasjon om spesifikasjoner og krav. 

VI OVER 60s mange betalende abonnenter er din beste garanti for 
at ilegget når helt frem til kunden.

Ilegg & vareprøver
Viktig: Frister
Avbestillingsfrist er 6 uker før utgivelse. 
Stoppordrer og rettelser må gis skriftlig 
innen fristen. Det er ikke lov å bruke 
merkenavnet VI OVER 60 i annonse 
eller bilag. Overtredelse kan medføre 
at materiellet blir tatt ut for kundens 
regning og risiko. 
NB! Hvis annonsen blir levert etter 
materiellfrist og det oppdages mangler/
feil før trykking, vil det ikke være tid til 
å returnere materiellet til kunden. Det 
vil ikke gis noen kompensasjon til 
annonsekunder i disse tilfellene.

Andre annonseformater:

En dansk undersøkelse om stamcellebehandling ( i-PRF) 

med 47 pasienter med kneleddartrose viste: 

n  20 av 47 ble 100 % smertefrie    n  21 av 47 ble 50-90 % smertefrie

Altså blE 41 Av 47 PAsiEntER ovER 50 % bEdRE!

Har du problemer med 

smERtER 
og slitAsjE 
i ledd og sener?

Da må du lese videre på denne siden.

Stamcelleklinikken er en spesialklinikk som 

med en ny behandlingsmetode behandler 

smerte og slitasje i ulike ledd og sener. 

Behandlingens formål er å reparere skader i 

leddbrusk og sener, redusere/fjerne smerter og 

øke bevegeligheten. Legene på Stamcellekli-

nikken er overleger med spesialkompetanse i 

ortopedisk kirurgi og smerte-behandling.

Kroppens egne stamceller

Behandlingen foregår ved injeksjon av 

kroppens egne stamceller, blodplater, hvite 

blodlegemer og vekstfaktorer (de virksomme 

cellene). De virksomme cellene hentes 

gjennom en vanlig blodprøve som vi spesial-

behandler på klinikken, og injiseres i de sener 

eller ledd hvor pasienten opplever smerte eller 

har slitasje. 

Ingen kunstige legemidler

Behandlingen innebærer ingen bruk av kun-

stige legemidler, det er kun meget virksomme 

celler fra pasientens eget blod som vi klarer å 

konsentrere, for så å injisere der pasienten har 

slitasje og smerter. Metoden, i-PRF, brukes for 

å aktivere kroppens egen forsvarsmekanisme 

og reparasjonsevne. Cellene injiseres kun ved 

et lite nålestikk.

Røngten
Vi bruker et spesielt røntgenapparat ved un-

dersøkelsen og behandlingene. Ved hjelp 

av dette røntgenapparatet kan vi se hvor det 

er slitasje i leddet og injisere de virksomme 

cellene nøyaktig i leddet som behandles.

Hva kan behandles?

Det er særlig artrose («slitasjegikt») og slitasje 

i ulike ledd som behandles. De vanligste 

symptomer ved artrose er smerte, stivhet og 

innskrenket bevegelighet. Ledd som ankler, 

knær, hofter og skuldre egner seg godt for 

behandling. 

Vi gir som regel behandling ved første 

konsultasjon, men kun om vi forventer at 

behandlingen vil gi god effekt. Oftest blir 

smertene i leddet redusert etter kort tid, og 

ofte umiddelbart etter behandling. Vanligvis 

vil det være behov for 3-6 behandlinger.

Ta 
kontakt 
med oss 

i dag!

annonse

annonse

Majorstuhuset, Valkyriegaten 8, 0366 Oslo

www.stamcelleklinikken.no | Tlf: 22 00 80 30

Jo Andreas Ording

Spesialist i ortopedisk 

kirurgi.  Arbeidet som 

ortoped i 10 år. Som 

spesialfelt har han 

behandling og opera-

sjoner av slitasje i hofter 

og knær. Har spesiell 

interesse for injeksjoner 

mot smerter i slitte ledd, 

slik at man kan unngå 

operasjoner og i hvertfall 

utsette en operasjon 

lengst mulig.

Jørn Bremnes
Spesialist i anestesiologi. 

Var med å starte Smerte-

klinikken på Rikshospita-

let i 1984. Arbeidet heltid 

med smertebehandling  

i over 30 år. Han har i 

flere år prøvd å finne 

en god behandling for 

leddsmerter. Har funnet 

at stamcellebehandling 

med i-PRF er en meget 

egnet behandling for 

leddsmerter og var derfor 

med på å starte Stamcel-

leklinikken. 

TILBAKE-

MELDING FRA 
PASIENTER:

Barbro Grenersen:

«Jeg startet behandling for tre 

måneder siden og har hatt syv 

injeksjoner. Jeg kan nå med 

sikkerhet si at jeg har blitt mye, 

mye bedre. Anbefales varmt.»

Tordis 
Dahl-Bentzen:

«Det har vært en eventyrlig 

opplevelse. Hadde aldri fore-

stilt meg at jeg kunne bli så 

bra. Så tusen, tusen takk.»

Sigrun Andersen:

«Hadde slitasje i begge knær, 

og har fått behandlet høyre 

kne med god effekt, og er nå 

i gang med venstre kne. Er 

meget godt fornøyd.»

- skapt for fantastiske ferieminner

Ønsker du en ferie som fokuserer på nærhet og avslapping, lekker 

kortreist mat, aktiviteter i naturen og kunst- og kulturopplevelser? 

Da er Bornholm - den lille danske øyen 

i Østersjøen - stedet for deg! Her fin-

ner du mer enn 140 km kystlinje der 

fabelaktige hvite sandstrender og unike 

klippeformasjoner går hånd i hånd, og hyggelige 

gamle kjøpsmannsbyer med små, koselige butik-

ker hvor det er gode muligheter for å kjøpe lokalt 

kunsthåndverk og smakfulle bornholmske matvarer. 

Bornholms størrelse gjør at det aldri tar mer enn en 

halvtime å nå frem til den neste hyggelige opplevel-

sen - uansett hvor du bor på Bornholm.

Det er som om tiDen går litt langsommere 

i de gamle bornholmske kystbyene enn andre 

steder i Danmark.  Her er tid til fordypning, 

nærvær og et glass avkjølt vin på stranden, mens 

man nyter havet med sand mellom tærne. Havet 

- hver dag med en ny farge, med et nytt uttrykk 

og en ny lyd. Opplev kysten ved å vandre langs 

de gamle redningsstiene som går rundt hele 

øyen, eller prøv de gode sykkelstiene, mange av 

de på jernbanespor som strekker seg 230 km 

gjennom den varierte naturen.

Det bornholmske spiskammer er en opp-

levelse i seg selv. Rundt om på øyen finner du 

mange små, hyggelige gårdsbutikker med lokalt 

produserte matvarer av høy kvalitet, som kokker 

fra hele Norden besøker Bornholm for at få tak i. 

Besøk de tradisjonsrike silderøykeriene eller unn 

dere en middag for to på en av øyens gourmet-

restauranter, hvor en av dem har en Michelin-

stjerne. Danmarks første regionale matkultur-

hus, Gaarden, ligger også på Bornholm. Her 

kan du lære om den bornholmske matkulturen. 

Gaarden er et unikt kulinarisk møtested for 

øyens beboere og gjester.

historien har satt tyDelige spor på 

Bornholm. Se de vakre, gamle rundkirkene eller 

Nord Europas største borgruin, Hammershus, 

der et helt nytt og imponerende besøkssenter er 

åpnet i år. Du kan også oppleve spennende 

kunstutstillinger og intime konserter, og i 

september er en hel uke spekket med kulturelle 

opplevelser under Bornholms Kulturuge i uke 

38. Og mye mer.

Det er lettVint og raskt å komme seg 

til Bornholm. Du kan seile fra Ystad i Sverige. 

Turen tar bare litt over en time. Du kan også fly 

til København og fly videre på kun 35 minutter 

til Bornholm, hvor dere enkelt kan leie bil eller 

sykkel og lett  komme dere rundt på øyen.

annonse

annonse

Ferieøy

Bornholm

Les mer om Bornholm på 

www.bornholm.info/no
Bornholms offisielle turistportal der du kan finne alt fra 

overnattingssteder til spisesteder og attraksjoner, som 

gjør det lett for deg å planlegge din reise til Bornholm.


