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Doelgroep
Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) is dé landelijke vereniging van en voor mensen met een dwarslaesie of
caudalaesie. De vereniging zet de ervaringsdeskundigheid van de leden in voor belangenbehartiging, lotgenotencontact,
informatieverstrekking, voorlichting en ledenactiviteiten. Dwarslaesie Magazine is het kwartaalblad van DON.

Oplage
2400 exemplaren. Het blad wordt verspreid onder de leden van de vereniging en de in dwarslaesies
en caudalaesies gespecialiseerde revalidatiecentra in Nederland.

Uitvoering
52 pagina’s selfcover - full colour - Geniet gebrocheerd - Formaat A4 - Papier 115 grams LuxoArt Samt.

Verschijningsdata - Aanleveren advertenties
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

12 maart
11 juni
3 september
3 december

-

1 februari
3 mei
26 juli
25 oktober

Aanleveradres
Margreet van ‘t Land, advertentiebeheerder Dwarslaesie Magazine; advertentiebeheerder@dwarslaesie.nl;
033 2471 461.

Aanleverspecificaties
Materiaal aanleveren als HR pdf. Is dit niet mogelijk, dan graag overleg met de advertentiebeheerder.

Advertentieformaten
1/1 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina liggend
1/2 pagina liggend
1/4 pagina staand
1/4 pagina liggend

-

210 mm breed
186 mm breed
210 mm breed
186 mm breed
90 mm breed
186 mm breed

x
x
x
x
x
x

297 mm hoog
273 mm hoog
144 mm hoog
132 mm hoog
132 mm hoog
62 mm hoog

(aflopend 3 mm overvul rondom)
(niet aflopend)
(aflopend 3 mm overvul rondom)
(niet aflopend)
(niet aflopend)
(niet aflopend)

Advertentietarieven Dwarslaesie Magazine
Prijs per plaatsing
1 plaatsing
2 plaatsingen
3 plaatsingen
4 plaatsingen
Binnenkant cover:
Binnenkant achterzijde:
Achterzijde:

1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
€ 760,00
€ 460,00
€ 305,00
€ 1475,00
€ 885,00
€ 590,00
€ 2165,00
€ 1300,00
€ 865,00
€ 2845,00
€ 1705,00
€ 1135,00
alleen hele pagina mogelijk: € 760,- + 10%
alleen hele pagina mogelijk: € 760,- + 5%
alleen hele pagina mogelijk: € 1.050,Sponsors met Platina pakket (zie sponsorkaart) hebben de eerste keus;
bij meerdere belangstellende platina sponsors wordt er gerouleerd.

Werkwijze per nummer
•
•
•
•
•

Ongeveer een week voor het verstrijken van de aanleverdatum stuurt de advertentiebeheerder u een herinnering.
De advertentiebeheerder stuurt uw advertentie ter controle door naar de vormgever.
Ongeveer twee weken daarna ontvangt u, ter controle van uw advertentie, een proef van het blad.
De advertentiebeheerder ontvangt graag uw reactie uiterlijk twee dagen later voor 12.00 uur.
Op de verschijningsdatum wordt het betreffende nummer verzonden. U ontvangt een bewijsexemplaar.

