Mediakaart 2022

Farmacotherapeutisch
vakblad voor

huisartsen
& apothekers

Magazine

Advertentietarieven
FC

1x

2 x (-5%)

4 x (-10%) 6 x (-15%) 8 x (-18%) 10x(-20%) >10 x

2/1 pag

€ 7.033

€ 6.682

€ 6.330

€ 5.978

€ 5.767

€ 5.626

op aanvraag

1/1 pag

€ 3.800

€ 3.610

€ 3.420

€ 3.230

€ 3.116

€ 3.040

op aanvraag

Huisartsen en apothekers
Het FTO – FarmacoTherapeutisch Overleg – tussen huisartsen en apothekers wordt steeds belangrijker en het aantal
huisartsen en apothekers die met regelmaat samenkomen in plaatselijke of regionale groepen om te overleggen
over het voorschrijven en verstrekken van medicatie groeit. FarmaMagazine ondersteunt en geeft huisartsen en
apothekers richting bij de FTO-gesprekken door middel van relevante artikelen.

½ pag

€ 2.281

€ 2.167

€ 2.052

€ 1.938

€ 1.870

€ 1.824

op aanvraag

¼ pag

€ 1.598

€ 1.518

€ 1.438

€ 1.358

€ 1.310

€ 1.278

op aanvraag

Doelgroep
Huisartsen, openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers,
apotheekhoudende huisartsen.

Tarieven zijn ex btw

Het enige vakblad in Nederland waarmee u huisartsen en apothekers tegelijk bereikt!
FarmaMagazine houdt huisartsen en apothekers op de hoogte van ontwikkelingen in de farmaceutische zorg in
de eerste lijn, maar ook van de nieuwste technologieën, farmaceutische noviteiten en ondersteunende producten.
Alle relevante farmacotherapeutische richtlijnen en standaarden worden door FarmaMagazine geduid en er worden
handvaten gegeven om deze ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

Oplage
7.050 +
Verschijningsfrequentie
10 x per jaar
Jaargang
17

Toeslagen: Cover 04: + 15% • Cover 02: + 10% • Cover 03: + 10%

Advertorialtarieven
Advertorials in FarmaMagazine worden in hetzelfde opmaakstramien opgemaakt als de redactionele artikelen. Hierdoor wordt uw advertorial beter gelezen. De advertorial wordt aangeduid met ‘Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. …’
FC

1x

2 x (-5%)

4 x (-10%)

6 x (-15%)

2/1 pag

€ 8.085

€ 7.680

€ 7.276

€ 6.872

1/1 pag

€ 4.371

€ 4.152

€ 3.933

€ 3.715

Tarieven zijn ex btw
Prijs is inclusief opmaak. Exclusief tekstontwikkeling en eventueel foto- en beeldmateriaal.

Overige advertentiemogelijkheden
FarmaMagazine biedt naast advertenties en advertorials nog een aantal andere
mogelijkheden, waaronder:
- Meezenden van een insert;
- Cover 1 Take-over.
De tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar via
moniek@uitgeverijflexx.nl of 073-6132034

Website: farma-magazine.nl

Aanleverspecificaties advertenties
Formaat:
1/4 pagina:
91b x 126h mm
1/2 pagina:
186b x 126h mm
1/1 pagina:
210b x 270h mm
2/1 pagina:
420b x 270h mm
Verkorte bijsluiter: 91b x 126h mm
Technische aanlevering: Certified PDF, MagazineAds_1v2 met 5 mm omloop, met paskruizen en snijtekens

Op farma-magazine.nl kunnen de artikelen uit het magazine nagelezen worden via desktop, tablet en smartphone.
Huisartsen en apothekers vinden hier ook dagelijks relevante eerstelijns nieuwsberichten, partnernieuws, nascholingen, geaccrediteerde toetsen, video’s en blogs.

Aanleverspecificaties advertorials
- Teksten in Microsoft Word
- Aantal woorden 2/1 pagina advertorial: +/- 900
- Aantal woorden 1/1 pagina advertorial: +/- 375
- Aantal foto’s voor een 2/1 pagina advertorial: maximaal 2
- Aantal foto’s voor een 1/1 pagina advertorial: maximaal 1
- Technische aanlevering fotografie: Minimaal 300 dpi, cmyk (geen PMS), JPEG, TIFF, EPS, PIC
- Logo (optioneel): Vector EPS of zie fotografie

Verschijningsdata 2022 FarmaMagazine
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sluiting
28 januari 2022
25 februari 2022
25 maart 2022
29 april 2022
27 mei 2022
24 juni 2022
26 augustus 2022
23 september 2022
28 oktober 2022
25 november 2022

Verschijning
februari 2022
maart 2022
april 2022
mei 2022
juni 2022
juli 2022
september 2022
oktober 2022
november 2022
december 2022

Bannertarieven

Leaderboard (728 pixels × 90 pixels):

€ 780,–

Rectangle (300 pixels × 250 pixels):

€ 680,–

Prijzen zijn per maand en excl. BTW)

Online advertorial
De online advertorial wordt in de rubriek Partnernieuws geplaatst en
actief gepromoot in onze social media kanalen.

1x
Online advertorial

2 x (-8%) 4 x(-16%) 6 x(-24%) 8 x(-32%) 10x(-40%)

€ 1.830

€ 1.683

€ 1.537

€ 1.390

€ 1.244

€ 1.098

>10 x
op aanvraag

Prijs per plaatsing, excl. BTW

Aanleverspecificaties advertorials
- Teksten in Microsoft Word
- Aantal woorden +/- 500
- Aantal foto’s: maximaal 2
- Technische aanlevering fotografie: JPEG, TIFF, EPS, PIC
- Logo (optioneel): Vector EPS of JPEG, TIFF, EPS, PIC
Blog
Een blog is de perfecte manier om te laten zien waarom (toekomstige) klanten uw organisatie moeten kiezen in plaats
van de concurrenten. Door het informatieve periodieke karakter van een blog kunt u een directe connectie opbouwen
met bezoekers van Farma-Magazine.nl, door relevante informatie te geven zoals handige tips of nieuws over projecten waar uw organisatie aan werkt. Hierdoor positioneert u uzelf en uw organisatie als een expert in uw werkveld. Zo
wordt uw blog een waardevolle bron van informatie, die u en uw organisatie vertegenwoordigt. Door te bloggen op
Farma-Magazine.nl heeft u direct toegang tot apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekersassistenten en huisartsen.
Blog

€ 420,–*

Prijs per plaatsing, excl. BTW
*minimale afname 10 blogs. Als u meer dan 10 blogs afneemt bieden we een korting, deze is op aanvraag.

– Teksten in Microsoft Word
– Aantal woorden +/- 300
– Foto: portretfoto
– Technische aanlevering fotografie: JPEG, TIFF, EPS, PIC
– Logo (optioneel): Vector EPS of JPEG, TIFF, EPS, PIC
Tarief Ghost blogger
Het schrijven en bijhouden van een blog kost tijd. Heeft u die tijd niet, laat uw blog schrijven door een ghost blogger. Een van de ervaren FarmaMagazine redacteuren helpt u hier graag bij.
Ghost blogger

€ 210,–

Prijs per blog van ± 300 woorden, excl. BTW
Leveringsvoorwaarden: Op al onze overeenkomsten en offertes, hoe ook genaamd zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Accountmanager Moniek Jakobs helpt u graag verder.
Vraag een offerte op maat, mail of bel.

Mailen: moniek@uitgeverijflexx.nl
Bellen: +31(0)73 6132034

Contactgegevens
FarmaMagazine is een uitgave van:
Uitgeverij Flexx B.V.
Postbus 1366
5200 BK ’s-Hertogenbosch
t. 073 613 20 34

