MEDISCH CONTACT

HOSTED CONTENT
Hosted Content
Hosted Content op de website van Medisch Contact is een pagina
die onze bezoekers toegang geeft tot materialen van andere
bronnen. Heeft u relevante rapporten, video’s, nascholingen o.i.d. die
van belang zijn voor het vak van de arts en u wilt dit delen met onze
doelgroep dan is de Hosted Content pagina een ideaal platform.
Vanuit een vertrouwde omgeving geniet u van het optimale bereik
van Medisch Contact.

Keuze uit 3 pakketten
3 maanden: 			
€ 9.750,2 x een gesegmenteerd nieuwsbericht,
3 maanden een banner en
1 x een ½ pagina advertentie.
6 maanden: 			
€ 16.500,4 x een gesegmenteerd nieuwsbericht,
5 maanden een banner en
1 x een ½ pagina advertentie
12 maanden: 			
€ 26.750,8 x een gesegmenteerd nieuwsbericht,
9 maanden een banner en
1 x een ½ pagina advertentie.
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MEDISCH CONTACT
GESPONSORDE INHOUD
Gesponsorde inhoud specificaties

Beveiliging

Lever uw content aan in een gezipte bestandsmap met de volledige
inhoud van uw pagina, inclusief html-bestanden en indien van
toepassing:
• CSS-bestand
• Afbeeldingen
• Video’s
• Javascript libraries

We uploaden uw materiaal naar een beveiligde omgeving op
onze server. Deze locatie is niet direct te benaderen, maar enkel
door ingelogde gebruikers van Medisch Contact via het onderdeel
Gesponsorde inhoud.

Wij zullen de folder als geheel uploaden naar de server van Medisch
Contact. De pagina moet daar zelfstandig kunnen functioneren. Wij
passen de code van het aangeleverde materiaal niet aan.

Wijzigingen op bestaande campagnes
Indien u een wijziging wilt doorvoeren op een lopende campagne
die al in Gesponsorde inhoud staat, hoeft u geen nieuwe unieke
mapnaam te gebruiken. We zullen de bestaande bestanden dan
overschrijven met de nieuwe versie. Wel dient u de gezipte map
opnieuw volledig aan te leveren.

Links in html-bestanden

Tevens benodigd

Vanwege de extra beveiliging op de Gesponsorde inhoud-omgeving
moeten links in html-bestanden op een specifieke manier worden
opgebouwd:

• Een logo van uw organisatie in liggend formaat
- Afmetingen: 200x110
- Bestandsformaat: PNG
• 3 nieuwsberichten in de nieuwsbrief van Medisch Contact*
• 3 maanden een banner op de website van Medisch 		
Contact*
* Zie de volgende pagina voor de specificaties

/web/rfcontent/BERIJF_CAMPAGNE/FILE
BERIJF_CAMPAGNE is de naam van de map waar we uw content
naar uploaden. Dit dient een unieke naam te zijn. We volgen daarom
het format bedrijfsnaam_campagnenaam, bijvoorbeeld: APPLE_
IPHONE10
Voorbeeld van verwijzing met deze url-opbouw:
<img src=”/web/rfcontent/apple_iphone10/logo.png” />

Beperkingen
• Om veiligheidsredenen ondersteunt deze dienst geen 		
dynamische pagina’s, zoals jsp-bestanden.
•
De maximum grootte van het zip-bestand is 100MB.
Tip: hoe kleiner het materiaal, hoe sneller de pagina zal laden en
hoe groter het effect van uw campagne.

Vragen?
Indien u over bovenstaande vragen heeft, kunt u contact
opnemen met de webredactie van Medisch Contact via:
webredactie@medischcontact.nl of 088 440 4266.
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Specificaties banner

Specificaties nieuwsbericht

Specificaties landscape
640 x 92 pixels, maximaal 75 kB
.swf, .jpg of .gif bestand aanleveren + URL

Specificaties
U levert de volgende onderdelen aan:
• Logo van 310 x 150 pixels (b x h) in .jpg
• 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

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