NVOI Bulletin is een redactioneel onafhankelijk, actueel
vaktijdschrift voor tandartsen, MKA-chirurgen en overige
specialisten in de tandheelkundige gezondheidszorg,
de tandtechnische industrie en tandheelkundige groothandel. Het Bulletin heeft een expliciet wetenschappelijke
focus op de tandheelkundige implantologie.
Het full-color magazine verschijnt dit jaar drie keer en wordt
(gratis) gericht verstuurd aan de leden van Nederlandse Vereniging voor Orale
Implantologie (NVOI). Hiermee wordt een nagenoeg dekkend bereik g
 erealiseerd
onder tandartsen en MKA-chirurgen die zich bezighouden met de implantologie, circa twintig
procent van alle praktiserende tandartsen en MKA-chirurgen in Nederland.
Indien daartoe een aanleiding bestaat, kan een uitgave van het NVOI Bulletin middels
bijsluiting tevens worden verzonden naar het grootste landelijke adressenbestand van
mondzorgkundigen in Nederland. Middels deze zgn. extended distributie wordt een dekkings
graad van ruim 90% bereikt onder praktiserende tandartsen en tandheelkundige specialisten in
het land. Adverteerders ontvangen hiervan vroegtijdig bericht.

Oplagen (gemiddelde oplage per verspreiding)
Reguliere distributie
1.1 lidmaatschappen
1.2 industriële partners en sponsoren
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Extended distributie (optioneel)
1.1 lidmaatschappen
1.2 industriële partners en sponsoren
1.3 betaalde abonnementen
1.4 landelijk adressenbestand mondzorgkundigen
1.5 overigen
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Verschijningsdata, uiterste reserverings- en aanleverdata
Adverteren - verschijning
#01 eind april 2020
#02 eind augustus 2020
#03 medio december 2020

distributie
regulier
regulier
regulier

reserveren t/m
28 februari 2020
26 juni 2020
16 oktober 2020

aanleveren advertenties
28 februari 2020
26 juni 2020
16 oktober 2020

Kopij NSOI partners
#01 eind april 2020
#02 eind augustus 2020
#03 medio december 2020

distributie
regulier
regulier
regulier

reserveren t/m
28 februari 2020
26 juni 2020
16 oktober 2020

aanleveren kopij
28 februari 2020
26 juni 2020
16 oktober 2020

Hoofdredactie Wouter Kalk
Vormgeving
Punt Grafisch Ontwerp

Tariefkaart 2020

Het NVOI Bulletin is bij uitstek geschikt voor marketingcommunicatie richting de specifieke en
gespecialiseerde doelgroep: het hoogste bereik voor uw boodschap in een modern, zakelijk en
overzichtelijk format met een frisse uitstraling.

Advertentieformaten en tarieven

1/1 pag
1/1 pag aflopend
1/1 omslag 2 en 4
1/2 pag

b x h in mm
192 x 259
210 x 277
210 x 277
192 x 125

1x
€ 1.545
€ 1.650
€ 1.875
€ 790

2x
€ 1.465
€ 1.610
€ 1.825
€ 775

3x
€ 1.390
€ 1.520
€ 1.850
€ 720

NSOI partners
€ 1.155
€ 1.285
€ 5.655
€ 565

Advertorial / persbericht

192 x 259

€ 1.695

-

-

€ 1.285*

Voorkeursplaatsingen o.b.v. paginakeuze +10% (binnen partnerovereenkomsten alleen beschikbaar voor premium partners).
In geval van extended distributie geldt voor alle bovenstaande tarieven +25% (deze uplift is
tevens van toepassing op alle overige prijs- en plaatsingsafspraken, inclusief afspraken binnen
partnerovereenkomsten).
Mogelijkheden en tarieven voor bijsluiters en/of meehechters op aanvraag.
Opmaakkosten van een persbericht door NSOI binnen het vaste format € 75,00 p/persbericht.
Tarieven en prijsafspraken per jaargang, genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Alle advertenties, persberichten en andere derden-uitingen onder uitdrukkelijk redactioneel
voorbehoud.

Specificaties reproductiemateriaal
Aanlevering van reproductiemateriaal uitsluitend digitaal naar bulletin@nvoi.nl.
Opgemaakt advertentiemateriaal als PDF (PDF/X-1a;2001), of anders als EPS of hi-res TIFF,
voorzien van 3 mm overlap en snijtekens, in CMYK kleuropbouw. Snijtekens buiten het afloop
gebied plaatsen.
Overig (los) beeldmateriaal ter illustratie of andere opmaak uitsluitend op basis van
hi-res JPEG of TIFF (min. 300dpi op 90% van de beoogde reproductiegrootte). Verwerking van
(bedrijfs)logo’s alleen middels vector-based EPS of Illustrator file.
Indien het reproductiemateriaal niet conform de aanlevervoorwaarden wordt ontvangen,
kunnen kosten voor het maken van noodzakelijke aanpassingen worden doorberekend.

Adres
Contact

Kreek 6, 1654 JX Benningbroek
nvoibulletin@nsoi.nl

Tariefkaart 2020

Optie gemarkeerd met * alleen beschikbaar voor NSOI premium partners.
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