DON Sponsoring Tarieven 2020
Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) kent – los van incidentele acties, in overleg met het DON
bestuur – de volgende structurele mogelijkheden voor afspraken tegen betaling met derden:
1.
2.
3.
4.
5.

Adverteren in het Dwarslaesie Magazine (verschijnt 4x per jaar).
Stand tijdens de Landelijke Laesiedag.
Banner op website www.dwarslaesie.nl.
Banner in DON Nieuwsbrief.
Informatie sponsor in ‘Informatiepakket DON’ voor mensen met een recente
dwars/caudalaesie.

Hieronder worden eerst per onderdeel de mogelijkheden en de tarieven daarvoor beschreven.
Uiteraard is het ook mogelijk per jaar een combinatie van de bestaande mogelijkheden af te
nemen. Deze combinaties zijn in 3 zogeheten ‘DON Sponsorpakketten’ opgenomen en de
beschrijving daarvan treft u aan op pagina 3.

DON Tarieven 2020*
1. De tarieven voor advertenties in het Dwarslaesie Magazine (DM):
Advertentie
1 plaatsing
2 plaatsingen
3 plaatsingen
4 plaatsingen

1 pagina
€ 760,€ 1475,€ 2165,€ 2845,-

½ pagina
€
460,€
885,€ 1300,€ 1705,-

¼ pagina
€
305,€
590,€
865,€ 1135,-

Binnenkant cover:
Binnenkant achterzijde:
Achterzijde:

alleen hele pagina mogelijk: € 760,- + 10%
alleen hele pagina mogelijk: € 760,- + 5%
alleen hele pagina mogelijk: € 1.050,Sponsors met Platina pakket (zie hierna) hebben de eerste keus;
Bij meerdere belangstellende platina sponsors wordt er gerouleerd.

2. De tarieven voor het plaatsen/bemensen van een stand tijdens de Landelijke
Laesiedag (inbegrepen tafel van ongeveer 1,40 x 0,70 cm, stroompunt, stoelen en
koffie/thee/lunch voor 1 of 2 standhouders):
- voor grote (50 of meer werknemers) bedrijven/organisaties:
- voor middelgrote (5 of meer en < 50 werknemers) bedrijven/organisaties
- voor kleine (< 5 werknemers) bedrijven/organisaties:

€ 400
€ 275
€ 150

3. De tarieven voor het plaatsen van een banner (aangeleverd door de adverteerder) op de
website www.dwarslaesie.nl:
- voor 3 maanden aaneengesloten
- voor 6 maanden aaneengesloten
- voor 12 maanden aaneengesloten

*Let op: Alle tarieven zijn m.i.v. 1 januari 2020 excl. 21% BTW.
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€ 500
€ 900
€ 1.600
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4. De tarieven voor het plaatsen van een banner (aangeleverd door de adverteerder) in de
DON Nieuwsbrief, die circa 12 x per jaar verschijnt en per mail naar alle leden DON wordt
verstuurd:
- voor 3 maanden aaneengesloten
- voor 6 maanden aaneengesloten
- voor 12 maanden aaneengesloten

€
€
€

300
500
750

5. Het tarief voor het opnemen van sponsorinformatie in het DON Informatiepakket
dat alle mensen met een recente dwars/caudalaesie ontvangen van Dwarslaesie Organisatie
Nederland bij de eerste opname in een van de 8 in dwarslaesierevalidatie gespecialiseerde
revalidatiecentra:
- per jaar

€

600
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Sponsorpakketten 2019*

A. Het Platina Sponsorpakket kost €5200,- en bevat:









4x paginagrote advertentie in DM;
4x vermelding - d.m.v. logo sponsor - in het DM als Platina Sponsor;
stand tijdens de Landelijke Laesiedag;
benoemen sponsor door dagvoorzitters tijdens de Landelijke Laesiedag;
banner op de website voor 12 maanden aaneengesloten;
vermelding - d.m.v. logo sponsor bij ‘Steun ons’ - op website gedurende de 12 maanden;
banner in de DON Nieuwsbrief gedurende 12 maanden;
opnemen van sponsor-informatie in het DON Informatiepakket gedurende 12 maanden;

Wanneer de kosten per onderdeel van dit pakket voor 1 jaar los worden opgeteld, levert dit een
korting op van ongeveer 15%.
-

toeslag bij advertentie op achterzijde DM
toeslag bij advertentie op binnenkant cover DM
toeslag bij advertentie op binnenkant achterzijde DM

€ 312,50
€ 25,00
€ 12,50

B. Het Gouden Sponsorpakket kost €4050,- en bevat:







4x advertentie hele pagina in het DM;
4x vermelding - d.m.v. logo sponsor - in het DM als Gouden Sponsor;
stand tijdens de Landelijke Laesiedag;
banner op de website voor 6 maanden aaneengesloten;
vermelding - d.m.v. logo sponsor bij ‘Steun ons’ - op website gedurende 12 maanden;
banner in de DON Nieuwsbrief gedurende 6 maanden.

Wanneer de kosten per onderdeel van dit pakket voor 1 jaar los worden opgeteld, levert dit een
korting op van ongeveer 10%.
-

toeslag bij advertentie op achterzijde DM (indien beschikbaar):
toeslag bij advertentie op binnenkant cover DM (indien beschikbaar):
toeslag bij advertentie op binnenkant achterzijde DM (indien beschikbaar):

€ 312,50
€ 25,00
€ 12,50

C. Het Zilveren Sponsorpakket kost €2750,- en bevat:







4x advertentie halve pagina in het DM;
4x vermelding - d.m.v. logo sponsor - in het DM als Zilveren Sponsor;
stand tijdens de Landelijke Laesiedag ;
banner op de website voor 3 maanden aaneengesloten;
vermelding - d.m.v. logo sponsor bij ‘Steun ons’ - op website gedurende 12 maanden;
banner in de DON Nieuwsbrief gedurende 3 maanden;

Wanneer de kosten per onderdeel van dit pakket voor 1 jaar los worden opgeteld, levert dit een
korting op van ongeveer 5%.

*Let op: Alle tarieven zijn m.i.v. 1 januari 2020 excl. 21% BTW.
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