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Wat kan NVGzP betekenen voor jou?

Nieuwsbrief

De NVGzP informeert haar leden en netwerk via diverse
kanalen over actualiteiten, congressen, aanbiedingen,
vacatures en (wetenschappelijke) publicaties.

Oplage: ruim 5.000 abonnees
Tweewekelijkse nieuwsbrief op donderdag.
Banner 540 (b) x 400 (h) pixels: € 150,Banner groot 580 (b) x 200 (h) pixels: € 200,-

De kanalen van de NVGzP-website, tweewekelijkse
nieuwsbrief, forum, congres en social media – zijn voor
hen een belangrijke nieuws- en inspiratiebron.

Mediakaart 2019

Website
Bijna 18.500 bezoeken per maand
Banner 540 (b) x 400 (h) pixels: € 200,- per pagina (2 weken).
Banner met een link naar een advertorial
Combinatiepakket (3 locaties): € 450,-/ € 500,- (2 weken).
Bewegende advertenties (GIF) + 25%

Vacatures
Plaats je vacature(s) voor € 290,- per 2 weken, verlengen kost
€ 70,- per week, 50% korting voor NVGzP-leden (alleen vrijgevestigden).

Ledenvoordeel
Leden van de NVGzP krijgen korting op o.a. opleidingen, literatuur,
tijdschriften, ICT-oplossingen en verzekeringen.
Jouw dienst of product aanbieden? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Bij advertenties voor activiteiten of producten met korting voor NVGzPleden, krijg je 25% korting op de advertentiekosten.
Daarnaast zijn er speciale tarieven voor regelmatige adverteerders.
Informeer naar de mogelijkheden op advertentie@nvgzp.nl

Aantrekkelijke (combinatie)pakketten (alle tarieven zijn exclusief 21% BTW)

Aanleverspecificaties:
•
•
•

•

•

Vacatures: Word document / PDF of link via online
formulier op de website. Geen limiet qua tekst.
Desgewenst plaatsing logo.
Advertenties: Digitaal advertentiemateriaal opmaken als
JPEG (of GIF / bewegend), minimaal 300 dpi. Banners
(nieuwsbrief/website) aanleveren als JPEG, GIF of PNG
(geen Flash) in resolutie 96 dpi.
Indien je kiest voor een clickable banner: vergeet niet de
link mee te sturen waar naar doorgeklikt moet worden.
En zorg dat je banner uitnodigt tot klikken.
Materiaal aanleveren: uiterlijk dinsdagochtend 10 uur,
naar: advertentie@nvgzp.nl (o.v.v. bedrijfsnaam +
gewenste plaatsingsdatum).

Congressen en bijeenkomsten

Contact

Regelmatig organiseert de NVGzP congressen en bijeenkomsten met de
mogelijkheid tot profileren. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Voor opdrachten en vragen kun je contact opnemen met
medewerkers van het bureau van de NVGzP.
Telefoon (030) 686 87 77 of per e-mail: bureau@nvgzp.nl

