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Online adverteren is een speciale service van NVOS-Orthobanda voor geselecteerde leveranciers. 
Het bestuur beoordeelt of de publicatie in het belang is van onze leden en de vereniging.
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Vertoning

Advertorial
Wil je je product, dienst of service onder de aandacht 
brengen? Kies dan voor een advertorial op onze 
website. Deze speciale advertentie heeft de opzet van 
een redactioneel artikel. Advertorials worden vaak beter 
gelezen dan een advertentie, wat ze effectiever maakt. 
Ook kun je meer informatie kwijt in een advertorial. 
Om de lezer te boeien, geef je het artikel een bepaalde 
nieuwswaarde mee. Dus een boodschap die relevant is 
voor de lezer. Wat heeft hij aan je product of dienst? Je 
advertorial geeft daar een antwoord op.

Je levert ons een compleet artikel aan dat wij op onze 
website plaatsen. De advertorials krijgen een speciale 
pagina op www.nvos-orthobanda.nl Daarnaast maken 
wij je verhaal zichtbaar in het nieuwsoverzicht op onze 
homepagina.

Wij lezen vooraf je aangeleverde tekst en corrigeren het 
op spelling. Met een bericht op ons social mediakanaal 
attenderen wij volgers op je verhaal. Je advertorial 
staat een maand op onze website. Dat levert je 10.000 
vertoningen op. 

Richtlijnen voor je advertorial
■■ Zorg voor nieuwswaarde en relevante informatie
■■ Gebruik een actieve schrijfstijl
■■ Hou het verhaal compact: 300/500 woorden 

maximaal
■■ Schrijf in drie tot vier compacte alinea’s je verhaal
■■ Bedenk een prikkelende kop boven
■■ Lever een bijpassende foto aan, deze mag geen logo 

van je bedrijf bevatten
■■ Gebruik geen scheldwoorden en 
■■ Ga uit van je eigen kracht; kraak geen producten of 

diensten van anderen af
■■ Deel eventueel gebruikservaringen of gebruik quotes 

van referenties
■■ Sluit af met een bronvermelding of de 
 contactgegevens van je bedrijf

Prijs

Imet latiumendunt 
aliae labo. Nam suntur?
As sam eliquas volorei 
cienemp elesti corers.

Het bestuur van NVOS-Orthobanda heeft het recht om je advertorial te 
weigeren op het moment dat de inhoud niet aansluit bij het belang is 
van de vereniging.

Advertorial

Advertentie
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Personeelsadvertentie
Ben je op zoek naar toppers in de markt? Plaats dan je 
vacature op onze website! Via de homepagina komen 
bezoekers van onze website op het vacatureoverzicht. 
Daar plaatsen wij je compacte tekst met een oproep. 
Via een downloadknop of een link lezen de bezoekers 
de volledige vacature. De kosten zijn € 100 per 10.000 
vertoningen. Deze mogelijkheid is exclusief voor leden 
van NVOS-Orthobanda.

Dit is wat je aanlevert:
•  Prikkelende introductietekst van maximaal 
 50 woorden
• PDF of Wordbestand met de volledige vacaturetekst, 

je logo en contactgegevens
• Eventueel een link naar de volledige tekst op jouw 

eigen website

Belangstelling?
Neem dan contact op met ons secretariaat over de 
mogelijkheden en beschikbaarheid.
Info@nvos-orthobanda.nl of (035) 58 80 495

Advertentie

Leuke banen 
in de sector 

klik hier voor vacatures


