ITEMS

ITEMS bij Medisch Contact

Verspreidingsgegevens

Met Medisch Contact wordt 3 keer per jaar de bijlage ITEMS
meegestuurd. Hierin wordt praktische informatie gedeeld over
specifieke deelgebieden ter ondersteuning van uw dagelijkse
praktijkvoering. De redactionele content zorgt ervoor dat u uw
producten zeer gericht op de lezer kunt afstemmen. Elke uitgave van
ITEMS wordt verzonden naar specifieke doelgroepen die interesse
hebben in dit deelgebied.

Oplage: 14.000 exemplaren
Verschijning: 3 keer per jaar

Verschijningsdata 2019

Advertentietarieven

Nr
1
2
3

Onderwerp
ICT
Juridisch
Financieel

Verschijning
16-05-19
12-09-19
07-11-19

Reserveringsdatum: 14 dagen voor verschijnen.
Sluitingsdatum materiaal: 10 dagen voor verschijnen.

Full Colour
2/1 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina

€ 3.950
€ 2.950
€ 2.350

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

NB Alle data onder voorbehoud wijzigingen.

Bijzonderheden tarieven
•
•
•

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

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN PER

VOLLEDIG
bereik van uw doelgroep

ONDERWERP
belicht in een themabijlage

GEKOPPELD AAN DE

INHOUD

uw doelgroep bereiken

Formaten advertenties (bxh in mm)
Bladspiegel

1/1 pagina

170 x 240 (+ snijtekens +3 mm afloop)

Zetspiegel

1/1 pagina
1/2 pagina

Staand
140 x 210
65 x 210

Liggend
140 x 100

Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden van adverteren
via bijzondere formaten zoals een uitklapbare cover, opplakker, testimonial, meehechter, outsert etc..

1/1 pagina
zetspiegel
1/2 pagina
liggend

Overige communicatiemogelijkheden
ITEMS biedt naast de advertenties nog een aantal andere
communicatiemogelijkheden, waaronder:
•
•
•

het plaatsen van een advertorial in het tijdschrift
het meezenden van een insert met het tijdschrift
adverteren op maat, bijvoorbeeld een uitklapbare cover,
opplakker, testimonial, meehechter, outsert.

De tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.

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 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
010 - 742 10 20
zorg@crossmedianederland.com
www.crossmedianederland.com

Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam

Aanlevering materiaal:
traffic@crossmedianederland.com

010-7421020
info@crossmedianederland.com
crossmedianederland.com
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