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Redactionele formule

Adverteren in
magazine Hulpváárdig

Adverteren op website
en Facebookpagina
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Welkom bij platform Hulpváárdig
Hulpváárdig is hét tijdschrift voor vaardige hulpverleners. Interessant voor een ieder die
zijn/haar vaardigheden wil toetsen, verbeteren en wil overbrengen. Hulpváárdig biedt
een platform om kennis te nemen en te geven met als doel het landschap van de EHBO
en haar instructeurs boeiend, leerzaam en inspirerend te houden.
Magazine
Het magazine Hulpváárdig onderscheidt zich door de
persoonlijke uitstraling en blijft dicht bij de praktijk. Het
blad is vooral ‘tijdschrift’ zijn waarbij de nadruk ligt op
‘beeld’. We zijn ervan overtuigd dat we op deze wijze
de lezer aantrekken en inspireren. Met veel grote foto’s
en persoonlijke verhalen nodigt het blad uit tot lezen en
ontspanning en zorgt de inhoud voor ‘herkenbaarheid’. Via
het tijdschrift trakteren we EHBO- en EHBO-gerelateerde
hulpverleners en hun instructeurs vier keer per jaar op
interviews met deskundigen, interessante artikelen over
specifieke onderwerpen en anekdotes uit de dagelijkse
praktijk... Maar bovenal, dagen we de lezer uit om mee
te doen. Want wat is er nu leuker dan kennis te delen met
collega’s?

3.

Een uitgave met medewerking van N.O.D.E. - jaargang 1 - september 2018

Tijdschrift voor vaardige hulpverleners

De vele kanten van een
Anafylactische shock

Gevaarlijke
Lotusmaterialen!

Een hond als
EHBO-collega

Online
Mede daarom is er een FacebookGROEP opgericht waarvan geïnteresseerden lid
kunnen worden om zo mee te doen met discussies en het delen van ervaringen.
Daarnaast is er ook een Facebookpagina alsmede een Twitteraccount waarbij
actualiteiten snel gecommuniceerd kunnen worden. De website is met name bedoeld
voor corporate communicatie en informatie en biedt o.a. de mogelijkheid om een los
abonnement af te sluiten.
Leden van de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (N.O.D.E.) ontvangen het
tijdschrift Hulpváárdig gratis. Daarnaast worden losse abonnementen aangeboden voor
€ 12,00 excl. btw per jaar. Tevens kunnen andere organisaties (net als N.O.D.E.) tegen
gereduceerd tarief, een abonnement voor hun leden afnemen. Zo heeft Vereniging Lotus
Nederland haar leden in 2018 de nummers 3 en 4 van Hulpváárdig cadeau gedaan.•
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Profileringsmogelijkheden
Profileren in tijdschrift Hulpváárdig

Titel: Hulpváárdig
Aantal pagina’s 32 pagina’s A4 staand (210x297mm)
Oplage ≥ 2500
Papiersoort: 90 grams gesatineerd mc
Verschijning: 4 x per jaar in maart, juni, september, december
Om de uitstraling van het blad te versterken, worden er alleen paginagrote advertenties geplaatst. Dit is voor
zowel de lezer als de adverteerder aantrekkelijker. Er worden geen advertenties geplaatst die verwijzen naar
EHBO-gerelateerde opleidingen die tevens door NODE worden aangeboden.
Tarief adverteren binnenwerk:

los per keer € 300,=
4 x per jaar € 900,=

(€ 225,00 per keer)

Tarief adverteren omslag 2 en 3

4 x per jaar € 1125,=

(€ 281,50 per keer)

Tarief adverteren omslag 4

4 x per jaar € 1350,=

(€ 337,50 per keer)

Voor omslag 2, 3 en 4 is het niet mogelijk een losse advertentie af te nemen.
Behalve bij de losse advertenties geschiedt facturering per jaar bij vooruitbetaling. Prijzen excl. btw.

Aanleverspecificaties

HR of Certified pdf in CMYK (PDF/X-1a:2001compliant / SheetCMYK_1v4)
Formaat: 210 x 297 met 3mm afloop rondom (216 x 303mm) ZONDER snijtekens en drukwerkmarkeringen
Hulpváárdig biedt u de mogelijkheid om voor eenmalig € 150,= excl. btw een advertentie voor u te vervaardigen
die voldoet aan alle specificaties van het magazine.

Profileren op website Hulpváárdig

Op de Homepage, het tabblad Abonnementen (met aanmeldformulier) en het tabblad Voorproefje, wordt
profileringsruimte ter beschikking gesteld. In totaal biedt dit ruimte voor 3 advertenties.
Er kan een RESPONSIVE banner worden geplaatst met een responsive breedte van 1200 px tot 330 px. Hoogte
max. 200 px.
Tarief 1 jaar op de homepage			 € 2500,Tarief 1 jaar op Abonnementen			 € 1750,Tarief 1 jaar op Voorproefje			 € 1750,-

Voorbeeld
Voorbeeld
Voorbeeld

De banner kan door ons worden gemaakt voor een eenmalig bedrag van € 500,Adverteren op de website kan alleen in combinatie met een advertentie in het magazine.

Profileren op Facebookpagina Hulpváárdig

Uw product of dienst kan onder de aandacht worden gebracht in een Facebookbericht dat afkomstig is van
Hulpváárdig en wordt geplaatst op de Facebookpagina. Het bericht wordt 1 week aan de bovenkant van de
pagina vastgezet.
Tarief per week			 € 200,-		

(facturering eens per maand)

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.

Heeft u belangstelling voor een van bovenstaande profileringsmogelijkheden?
Neemt u dan contact op via T. 085 877 05 87 of adverteren@hulpvaardigmagazine.nl
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Marquette 82
8219 AS LELYSTAD
Tel. 085 877 05 87
welkom@hulpvaardigmagazine.nl
www.hulpvaardigmagazine.nl
Hulpváárdig is een uitgave van Stijl C
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