MEDISCH CONTACT

Redactionele formule

Verspreidingsgegevens

Medisch Contact is met weekblad, boeken, websites, nieuwsbrieven
en via social media hét multimediale platform voor artsen. Medisch
Contact is toonaangevend op het gebied van informatievoorziening,
opinievorming, discussie en educatie voor en door artsen en daarmee de belangrijkste bron van informatie voor de zorg in brede zin.
Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en een brede, open blik op de
wereld zijn de kernwaarden van Medisch Contact. Medisch Contact
is het officiële vakblad van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst).

Oplage: 53.000 exemplaren
Verschijning: 45 keer per jaar
Doelgroep: Medisch Contact richt zich op alle artsen (medisch
specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen
voor maatschappij en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsartsen,
aiossen, aniossen en basisartsen).

Verschijningsdata 2021
Nr
1/2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13/14
15
16
17

Verschijning*
14-01-21
21-01-21
28-01-21
04-02-21
11-02-21
18-02-21
25-02-21
04-03-21
11-03-21
18-03-21
25-03-21
01-04-21
15-04-21
22-04-21
29-04-21

Nr
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28/29
30/31
32/33
34/35
36

Verschijning*
06-05-21
14-05-21
20-05-21
27-05-21
03-06-21
10-06-21
17-06-21
24-06-21
01-07-21
08-07-21
15-07-21
29-07-21
12-08-21
26-08-21
09-09-21

Nr
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51/52

Verschijning*
16-09-21
23-09-21
30-09-21
07-10-21
14-10-21
21-10-21
28-10-21
04-11-21
11-11-21
18-11-21
25-11-21
02-12-21
09-12-21
16-12-21
23-12-21

* Afhankelijk van de postcode van de ontvanger wordt Medisch Contact in 2021 door PostNL op donderdag danwel op vrijdag bezorgd.
Reserveringsdatum: 10 dagen voor verschijnen

Sluitingsdatum materiaal: 7 dagen voor verschijnen

LAAGSTE KOSTEN PER

MET EEN OPLAGE VAN

1.000

53.000

bereikte contacten
t.o.v. vergelijkbare titels

het meest gelezen
vakblad voor artsen

RAPPORTCIJFER

8,0

de hoogste
waardering

Advertentietarieven

Andere interactiemogelijkheden

Full Colour
2/1 pagina
1,5 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

€
€
€
€
€

Naast adverteren in Medisch Contact zijn er nog tal van aantal andere interactiemogelijkheden, waaronder:

Zwart wit
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

€ 4.2 1 5
€ 2.875
€ 1.685

9.205
7.950
5.115
3.495
2.045

Bijsluiter
1/4 pagina		 € 545
1/2 pagina		 € 1.090

Covertoeslag
Toeslag cover 2		 15%
Toeslag cover 3		 10%
Toeslag cover 4		 20%

Bijzonderheden tarieven
•
•
•

• gesegmenteerde bannering op de website van Medisch Contact
voor ingelogde bezoekers (+475.000 pageviews per maand)
• bannering op de website van Medisch Contact voor niet-ingelogde bezoekers (+ 500.000 pageviews per maand)
• gesegmenteerd adverteren in de dagelijkse nieuwsbrief van
Medisch Contact (47.016 abonnees)

MEDISCH
CONTACT
JAARGANG 75 | 24 SEPTEMBER 2020

Er wordt alleen korting gegeven op basis van volume.
Er wordt geen bureaukorting verstrekt.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

ZORGBEGROTING 2021
GEDOMINEERD
DOOR COVID-19

Formaten advertenties (bxh in mm)
Bladspiegel

1/1 pagina

210 x 297 (+ snijtekens +3 mm afloop)

Zetspiegel

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

Staand
185 x 268
90 x 268
90 x 132

Liggend
185 x 132
-

Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden van adverteren
via bijzondere formaten zoals een uitklapbare cover, opplakker, testimonial, meehechter, outsert etc, en het meezenden van een insert
met het tijdschrift.

39
Geschillencommissies
zoeken vooral
oplossingen

Dement is niet
hetzelfde als
wilsonbekwaam

Slokdarm- en maagchirurgen delen resultaten
voor betere zorg

WEEKBLAD VAN DE

Voorwaarden

Contactgegevens

•	
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 van Medisch Contact worden afgesloten en
uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en
bij de Kamers van Koophandel

Uitgever/redactie: KNMG/Medisch Contact
Postbus 20051
3502 LB Utrecht
030 - 28 23 384
redactie@medischcontact.nl
www.medischcontact.nl

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

MEDISCHCONTACT.NL

Website medischcontact.nl

Bereik

Op de volledig vernieuwde website medischcontact.nl verschijnen
dagelijks nieuwsberichten, blogs, opinie- en achtergrondartikelen, en
ook vacatures voor artsen. De website bevat tevens een uitgebreid
online archief en tal van actuele dossiers.

Unieke bezoekers per maand:
Pageviews per maand:		

450.000
> 1.500.000

Proposities website
Targetting op specialisme mogelijk!
Landscape
grote, bijna paginabrede banner.

Rectangle
grote banner rechts op pagina.

Doelstellingen
• Naams- en merkbekendheid
• Awareness

Doelstellingen
• Naams- en merkbekendheid
• Awareness

Pluspunten
• Hoge attentiewaarde door
plaats en formaat

Pluspunten
• Groot formaat
• Hoge attentiewaarde

Specificaties
728 x 90 pixels, maximaal 75 kB
.swf, .jpg of .gif bestand
aanleveren + URL

Specificaties
340 x 308 pixels, maximaal 75 kB
.swf .jpg of .gif bestand
aanleveren + URL

Tarief op het open deel
€ 51,- CPM*

Tarief op het open deel
€ 61,- CPM*

Tarief voor ingelogde bezoekers
€ 405,- CPM* (tot 7.000 views)
€ 203,- CPM* (tot 15.000 views)
€ 162,- CPM* (vanaf 15.000 views)

Tarief voor ingelogde bezoekers
€ 420,- CPM* (tot 7.000 views)
€ 220,- CPM* (tot 15.000 views)
€ 177,- CPM* (vanaf 15.000 views)

Om uw advertentie optimaal te tonen aan mobiele gebruikers kunt u een
banner in 260 x 215 pixels, .jpg of .gif aanleveren.
*per 1.000 pageviews

MEEST BEKEKEN

ZEER GEWAARDEERD IN DE

VOLLEDIG VERNIEUWD

WEBSITE

DOELGROEP
door de actualiteit en de

responsive

onder artsen in Nederland

archieffunctie

100%

MEDISCH CONTACT

E-nieuwsbrief Medischcontact.nl

Bereik

6 keer per week verzendt MedischContact.nl een e-nieuwsbrief met
het laatste relevante nieuws voor artsen.

Dagelijkse nieuwsbrief:
Waarvan voorschrijfbevoegd:
Verschijning nieuwsbrief:

46.093 abonnees
27.511 abonnees
Maandag t/m zaterdag

Proposities e-nieuwsbrief
Segmentatie per specialisme mogelijk, op voorschrijvers mogelijk
Advertorial:
klikbare tekstlink op een opvallende positie.
Doelstellingen
• Thematisch
• Actie/Conversie
Pluspunten
• Hoge attentiewaarde door plaats en formaat
• Veel ruimte voor uw boodschap
Specificaties
U levert de volgende onderdelen aan:
•L
 ogo van 310 x 150 pixels (b x h) in .jpg
• Kop, maximaal 43 tekens inclusief spaties
• Body, maximaal 125 tekens inclusief spaties
•P
 ay off, max. 43 tekens inclusief spaties (kop, body en pay off
aanleveren in Word)
• URL voor de pay off
Tarief
€ 2.690,- per editie voor doelgroep huisartsen, 2 of meer overige
doelgroepen of de volledige oplage
€ 1.750,- per editie voor segmentatie op 1 doelgroep (niet huisarts)

BESTE SCORE IN

BEREIK

leesintensiteit en waardering

HET LAATSTE RELEVANTE

NIEUWS
voor artsen

RAPPORTCIJFER

7,4

Banner:
grote banner
Doelstellingen
• Naams- en merkbekendheid
• Thematisch
Pluspunten
• Groot formaat
• Hoge attentiewaarde
• Grote vrijheid in creatieve invulling
Specificaties
• 550 x 160 pixels, maximaal 49 kB +
mobiele backup 270 x 100 pixels
• URL
• Aanleveren als .jpg of .gif bestand
Tarief
€ 2.690,- per editie voor de volledige oplage
€ 2.690,- per editie voor segmentatie op 2 of meer doelgroepen
€ 2.690,- per editie voor segmentatie op doelgroep huisartsen
€ 1.750,- per editie voor segmentatie op 1 doelgroep (niet huisarts)

Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam

010-7421020
info@crossmedianederland.com
crossmedianederland.com

