ARTS IN SPE

Redactionele formule

Verspreidingsgegevens

Arts in Spe is een onafhankelijke studentenuitgave (blad, website,
nieuwsbrieven, social media) van Medisch Contact. Het magazine
met veel human interest wordt 4 keer per jaar bijgesloten bij Medisch
Contact. Arts in Spe informeert studenten over opleidingen, reizen
(stage), (hulporganisaties) en evenementen.

Oplage: 14.500 exemplaren
Verschijning: 4 keer per jaar

Verschijningsdata 2022

Advertentietarieven 2022

Nr

Sluiting

Verschijning

1

04-02-22

18-02-22

2

13-05-22

27-05-22

3

12-08-22

19-08-22

4

28-10-22

1 1-1 1- 22

Full Colour
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
Toeslag cover 2, 3 en 4

* Afhankelijk van de postcode van de ontvanger wordt Medisch Contact (waar
Arts in Spe bij wordt meegezonden) in 2022 door PostNL op vrijdag danwel op
zaterdag bezorgd.

Doelgroep: Studenten, coassistenten geneeskunde, aankomende:
huisartsen, medisch specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen,
artsen in dienstverband, basisartsen.

1x
€ 2.250
€ 1.850
€ 1.100
20%

Bijzonderheden tarieven
•
•
•
•

Er wordt alleen korting gegeven op basis van volume.
Er wordt geen bureaukorting verstrekt.
Vraag uw accountmanager naar de pakketmogelijkheden.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

VOLLEDIG

OPLAGE

ZEER ACTIEVE

BEREIK

14.500

SOCIALMEDIA

onder geneeskundestudenten

exemplaren

achterban

Formaten advertenties (b*h, in mm)
Bladspiegel

1/1 pagina

210 x 297 (+ snijtekens +3 mm afloop)

1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

Staand
185 x 268
90 x 268
90 x 132

		

Zetspiegel

Liggend
185 x 132
-

Meer interactiekansen

1/4
pagina
1/1 pagina
zetspiegel
1/2 pagina
liggend

1/2
pagina
staand

ARTS IN SPE
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UITGAVE VAN KNMG, LAD, DE GENEESKUNDESTUDENT EN VVAA, ONDER REDACTIE VAN MEDISCH CONTACT

1

ARTS IN SPE AUGUSTUS 2019

Arts in spe biedt naast de advertenties in print nog vele andere mogelijkheden tot interactie, waaronder:
•
•
•
•

Bannering op de website van Arts in spe (22.500 pageviews per
maand)
Bannering op de website van Medisch Contact op het segment
‘Studenten’
Adverteren in de wekelijkse nieuwsbrief van Arts in spe (13.271
abonnees)
Vacatures tonen op de advertentiepagina van Artsinspe.nl

Ook adverteren via bijzondere formaten zoals een uitklapbare cover,
opplakker, testimonial, meehechter, outsert etc, of het meezenden
van een insert met het tijdschrift behoort tot de mogelijkheden.

De tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.

LOES HEGEMAN EN
TESS WEMEIJER

INTERVIEW

DE TOMELOZE
AMBITIES VAN
BLOGGER DOKTER DO

LAD-ACTIEDAG
#BREEKEENLANSVOORDECO

DOORBREKEN
TABOES

Voorwaarden

Contactgegevens

•

Uitgever/redactie: KNMG/Medisch Contact
Postbus 20051
3502 LB Utrecht
redactie@medischcontact.nl

•

•
•
•

Advertenties aanleveren als certified PDF-bestand, voor
meer informatie: www.oppo.nl en www.certifiedpdf.net
Kosten veroorzaakt door levering van niet gereed advertentie
materiaal en kosten voor meerdere proefadvertenties worden
doorberekend
Termijn van annulering: 1 maand voor verschijning
Annuleringskosten na annuleringstermijn: 25%
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel

Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam

Advertentieverkoop: Cross Media Nederland BV
zorg@crossmedianederland.com
010-742 10 20
Aanlevering materiaal:
traffic@crossmedianederland.com

010-7421020
info@crossmedianederland.com
crossmedianederland.com

ARTSINSPE.NL

Website artsinspe.nl

Bereik

ArtsInSpe.nl versterkt studenten geneeskunde in hun vak. Ze vinden
hier nieuwsberichten, opinies, wetenschappelijke- en vakinformatie.

Pageviews per maand:		
Unieke bezoekers per maand:

22.500
4.500

Proposities website
Landscape:
Grote, bijna pagina brede banner.
Doelstellingen
• Naams- en merkenbekendheid
• Thematisch
Pluspunten
• Hoge attentiewaarde door plaats en formaat
• Grote vrijheid in creatieve invulling
• Veel mogelijkheden, o.a. streaming video
Specificaties
• 640 x 92 pixels, maximaal 75 Kb in .swf, .jpg of .gif
• URL
Tarief
€ 62,- CPM (per 1.000 pageviews)

ZEER

MAANDELIJKS RUIM

ACTIEVE

4.500

socialmedia achterban

unieke bezoekers

VOLLEDIG

BEREIK

onder geneeskundestudenten

Proposities website
Rectangle:
grote banner rechts op de pagina, boven de ‘vouw’.
Doelstellingen
• Naams- en merkenbekendheid
• Thematisch
Pluspunten
• Groot formaat
• Hoge attentiewaarde
• Grote vrijheid in creatieve invulling
Specificaties
• 340 x 308 pixels, maximaal 75 Kb in swf, .jpg of .gif
• URL
Tarief
€ 77,- CPM (per 1.000 pageviews)

Meer interactiekansen
Arts in spe biedt naast de advertenties op de website nog vele
andere mogelijkheden tot interactie, waaronder:
• Bannering op de website van Medisch Contact op het segment
‘Studenten’
• Adverteren in de wekelijkse nieuwsbrief van Arts in spe
• Vacatures tonen op de advertentiepagina van Artsinspe.nl
• Adverteren in het magazine Arts in spe met bijzondere formaten
zoals een uitklapbare cover, opplakker, meehechter, etc.
Ook het meezenden van een insert met het tijdschrift behoort tot
de mogelijkheden.

Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam

010-7421020
info@crossmedianederland.com
crossmedianederland.com

ARTSINSPE.NL

E-nieuwsbrief Artsinspe.nl

Bereik

Elke donderdag verschijnt de e-nieuwsbrief Arts in Spe met blogs,
online toetsvragen, polls en nieuws specifiek voor geneeskundestudenten.

Nieuwsbrief:
Verschijning:

13.271 abonnees
Één keer per week op donderdag

Proposities e-nieuwsbrief
Leaderboard advertorial:
klikbare tekstlink op een opvallende positie.
Doelstelling
• Informatie
• Inhoudelijk benadering van product/dienst
Pluspunten
• Uitstraling van een redactioneel stuk
• Veel ruimte voor uw boodschap
Specificaties
U levert de volgende onderdelen aan:
• Logo van 310 x 150 pixels (b x h) in .jpg of .gif
• Kop, maximaal 43 tekens inclusief spaties
• Body, maximaal 125 tekens inclusief spaties
• Pay off, max. 43 tekens inclusief spaties (kop, body en pay off
aanleveren in Word)
• URL voor de pay off
Tarief
€ 1.250,- per editie

VOLLEDIG

BEREIK

onder geneeskundestudenten

WEKELIJKS NAAR RUIM

ZEER

13.000

ACTIEVE

abonnees

socialmedia achterban

Banner
banner in de nieuwsbrief.
Doelstellingen
• Naams- en merkenbekendheid
• Thematisch
Pluspunten
• Groot formaat
• Hoge attentiewaarde
• Grote vrijheid in creatieve invulling
Specificaties
• 550 x 70 pixels, maximaal 49 Kb in .jpg of .gif
• mobiele back up 270 x 100 pixels, maximaal 49 Kb in .jpg of .gif
• URL
Tarief
€ 1.250,- per editie

Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam

010-7421020
info@crossmedianederland.com
crossmedianederland.com

