MEDIAKAART 2022

ReumaMagazine is het enige landelijke, onafhankelijke blad voor
mensen met reuma en iedereen die met deze chronische ziekte
te maken heeft of krijgt.
Het blad wordt door professionals samengesteld, in overleg met
reumaspecialisten. In ReumaMagazine komen medische en andere
voor mensen met reuma belangrijke onderwerpen aan bod.
Denk aan nieuwe medicijnen, veranderende behandelingen en
alternatieve behandelmethoden. Interviews met mensen met reuma
laten zien welke mogelijkheden er zijn ondanks de beperkingen.
In het dossier wordt één reuma-onderwerp onder de loep genomen.

Reumamagazine is een uitgave van:
BDUvakmedia | Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
0342-494911 | e-mail redactie: noortje@krikhaar.nl

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
Neem voor meer informatie contact op met onze media-adviseur:

Roel Abraham
06 54 27 42 44
r.abraham@bdu.nl
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NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief van Reumamagazine wordt driewekelijks
verzonden naar ruim 1.400 abonnees

ADVERTENTIETARIEVEN 2022 (excl. BTW)
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€ 212,€ 186,€ 159,Formaat in mm br. x h.
1/1 pagina
185 x 261
1/2 pagina
90 x 261
185 x 129
1/4 pagina
90 x 129
1/8 pagina
90 x 63
1/16 pagina 90 x 30
Bladspiegel: 230 x 285 mm
(+5mm overfill rondom i.v.m. afsnede)

(op home, of vervolgpagina)
Formaat: 980 x 120 pixels.
Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif.
Voorzien van de url van de landingspagina.
Prijs: € 150,- per maand.

ADVERTORIAL
Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie
die qua opmaak gelijkenis vertoont met de
redactionele inhoud van de nieuwsbrief.
Specificaties:
Tekst, max 250 tekens en high res afbeelding.
Voorzien van de url van de landingspagina

BANNER
Een full banner is een horizontaal
advertentieformaat, die bijna volledig over
de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.
Specificaties:
Formaat 600 x 75 pixels.
Voorzien van de url van de landingspagina.
Prijs: € 100,- per plaatsing

WWW.REUMAMAGAZINE.NL

LINKEDIN
Doorplaatsing op onze
LinkedIn pagina met
ruim 130 volgers.
Post op Linkedin pagina:
€ 150,- per plaatsing.
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