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Uitgave 1 2019
Advertenties:
Verspreiding v.a.:

10 april 2019
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Uitgave 2 2019
Advertenties:
Verspreiding v.a.:
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December 2019

Bereikgegevens
Het vakblad voor NVOS Orthobanda wordt verspreid aan alle leden. Het geeft directies, MTleden, orthopedische schoentechnici, instrumentmakers en inkopers, zorgdeskundigen,
vaktechnici en studenten, informatie over onderwerpen die betrekking hebben op
management, techniek, bedrijven en diensten.
Redactie

redactiecommissie NVOS-Orthobanda

AdvertentieAcquisitie

NVOS-Orthobanda

Voorwaarden conform ‘regelen advertentiewezen’
Abonnementen
Losse nummers of extra bewijsnummers

€ 24,-- (ex. Btw)
per jaar
op verzoek
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Technische gegevens
binnenwerk: 115 g/m2 houtvrij halfmat MC
omslag: 170 g/m2 houtvrij halfmat MC
Advertentiemateriaal
Digitaal aanleveren volgens de standaard certified pdf tijdschriften. Kosten, veroorzaakt door
aanlevering van niet-gereed zijnde advertentiematerialen zullen tegen kostprijs worden
doorberekend.
Formaten
1/1 pagina:

bladspiegel: 210 x 297 mm + 3mm afloop rondom (breedte x hoogte)
zetspiegel: 180 x 267 mm (breedte x hoogte)

½ pagina:

bladspiegel: 210 x 144 mm + 3 mm afloop rondom (breedte x hoogte)
zetspiegel: 180 x 130 mm (breedte x hoogte)

¼ pagina:

zetspiegel: 86,5 x 130 mm (breedte x hoogte)

Tarieven adverteren 2018
Full colour
1/1
1/2
1/4

1x per jaar
€ 848
€ 453
Alleen 2x p.j. plaatsing mogelijk

Overige tarieven
Ledenkorting

10% op alle advertenties/banner(s)

2x p.j. plaatsing
€ 1.627
€ 867
€ 496

Cover binnen- en buitenzijde + 15% toeslag
Back cover
+ 25% toeslag
Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.
Losse inlage

op verzoek; prijsopgave mogelijk

Reproductiemateriaal
Certified pdf met indien nodig 3 mm afloop

Website NVOS-Orthobanda
Voor het plaatsen van een banner op de website van NVOS-Orthobanda, neem contact op met
het secretariaat via vakblad@nvos-orthobanda.nl.
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