
MEDIA MOGELIJKHEDEN IN PRINT EN ONLINE 2021

VERSCHIJN- EN SLUITINGSDATA 2021

TARIEVEN 2021*

TARIEVEN VOOR ONLINE GEBRUIK

Data   Verschijningsdata    Verschijningsdata
nr. 1  medio februari           nr. 3       medio september
nr. 2   medio juni               nr. 4      medio december

1/1 pagina full colour advertentie
1/2 pagina full colour advertentie
1/4 pagina full colour advertentie

Oplage: 1.250 exemplaren per editie  |  Mailbestand: 1.650 mailadressen

Logo op onze website
€ 95,- per 3 maanden of € 325,- per jaar

1/1 pagina’s artikel (advertorial)
2/1 pagina’s artikel (advertorial)
Bijsluiter (afhankelijk van gewicht)
* Korting bij meerdere plaatsingen per jaar, neem contact op.

195 euro per plaatsing
295 euro per plaatsing
495 euro per keer (basisprijs)

395 euro per plaatsing
225 euro per plaatsing
145 euro per plaatsing

Eigen Nieuwsbrief | € 395,- (incl. opmaak)

Meedraaien Nieuwsbrief (verschijnt 4 keer per jaar)*
€ 95,- per keer
€ 165,- per 2 keer (half jaar)
€ 295,- per 4 keer (een jaar)
* Aanleveren: kort stukje tekst 100-200 woorden met 1 of 2 afbeeldingen en link 
naar eigen website



PAKKETTEN (OP JAARBASIS)

PAKKET A | € 95 PER KWARTAAL
▶ Vermelding in bedrijvenregister op website en in magazine met 1/16 pagina.
▶ 1 x meedraaien in de Massage Zaken nieuwsbrief.
▶ Garantie op plaatsing persberichten op de website en in magazine.
▶ Logo op onze website.

PAKKET B | € 225 PER KWARTAAL
▶ Vermelding in bedrijvenregister op website en in magazine met 1/16 pagina.
▶ 2 x meedraaien in de Massage Zaken nieuwsbrief.
▶ Garantie op plaatsing persberichten op de website en in magazine.
▶ 2 x 1/2 pagina advertentie of 1 x 1/1 pagina advertentie in Massage Zaken.
▶ 1 x 2/1 artikel in Massage Zaken. (Door u zelf aan te leveren)
▶ Logo op onze website.

PAKKET C | € 325 PER KWARTAAL
▶ Vermelding in bedrijvenregister op website en in magazine met 1/16 pagina.
▶ 4 x meedraaien in de Massage Zaken nieuwsbrief.
▶ Garantie op plaatsing persberichten op de website en in magazine.
▶ 4 x 1/2 pagina advertentie of 2 x 1/1 pagina advertentie in Massage Zaken.
▶ 1 x 2/1 of 3/1 artikel in Massage Zaken. (Door u zelf aan te leveren).
▶ Logo op onze website.

PAKKET D | € 445 PER KWARTAAL
▶ Vermelding in bedrijvenregister op website en in magazine met 1/16 pagina.
▶ 4 x meedraaien in de Massage Zaken nieuwsbrief.
▶ Garantie op plaatsing persberichten op de website en in magazine.
▶ 4 x 1/1 pagina advertentie in Massage Zaken.
▶ 2 x 2/1 of 3/1 artikel in Massage Zaken. (Door u zelf aan te leveren).
▶ Logo op onze website.

PAKKET E | € 495 PER KWARTAAL
▶ Vermelding in bedrijvenregister op website en in magazine met 1/16 pagina.
▶ 4 x meedraaien in de Massage Zaken nieuwsbrief.
▶ Garantie op plaatsing persberichten op de website en in magazine.
▶ 4 x 1/1 pagina advertentie in Massage Zaken.
▶ 3 x 2/1 of 3/1 artikel in Massage Zaken. (Door u zelf aan te leveren).
▶ Logo op onze website.


