Bereik de
medisch
specialist!
Download
GRATIS!

12.500

downloads

Met de app MedZine krijgt de medisch specialist
toegang tot de meest recente content uit zijn
vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale
journals, societies en andere gezaghebbende
medische media.
De specialist logt in met het BIG/CIBG/KP-nummer
en selecteert zijn specialisme. Zo creëert de app
content op maat. De bronnen worden gecontroleerd
door medisch specialisten uit het veld.
Plaats uw marketinguiting gesegmenteerd binnen
het specialisme van uw doelgroep en wordt gezien!
Om te ontdekken wat MedZine voor uw marketing
kan betekenen, bekijkt u de video of bezoekt u
www.medzineapp.com

53

medische
specialismen

“Haal het maximale uit uw advertentiebudget!”

Specialismen:
Acute Geneeskunde
Algemeen
Anesthesiologie
Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Bestuur en Management
Cardiologie*
Chirurgie*
Dermatologie*
Diabetes en Metabolisme*
Diergeneeskunde*
Diëtiek en Voeding
E-Health en Innovatie
Endocrinologie*
Epidemiologie
Farmacie en Klinische Farmacologie
Forensische Geneeskunde
Fysiotherapie en Ergotherapie
Gastro-Enterologie*

Geriatrie
Hematologie*
Huisartsgeneeskunde
Immunologie*
Intensive Care Geneeskunde
Jeugdgezondheidszorg
Kindergeneeskunde*
Klinische Chemie
KNO*
Maatschappij en Gezondheid
Medische Genetica
Medische Microbiologie
Medische Psychologie
Nefrologie*
Neurologie*
Obstetrie en Gynaecologie*
Oncologie*
Oogheelkunde*
Orthopedie*

* Onder deze hoofdspecialismen hangen relevante subspecialismen.

Pathologie
Pijngeneeskunde
Psychiatrie*
Pulmonologie*
Radiologie*
Reumatologie*
Revalidatiegeneeskunde
Seksuologie
Sportgeneeskunde
Tandheelkunde*
Transfusiegeneeskunde
Tropengeneeskunde
Urologie*
Vasculaire Geneeskunde*
Verpleegkunde
Verslavingsgeneeskunde
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95% attentiewaarde
CTR

gemiddeld 9,56

Communicatie oplossingen
Advertenties
Advertenties lenen zich uitstekend voor het genereren van naamsbekendheid of
branding van medicatie of therapie. De uitingen zijn klikbaar en kunnen worden
ingezet om verkeer te genereren naar bijvoorbeeld een website, een
Youtubevideo of een app. Binnen MedZine bieden wij:

-

Button advertenties: Het kleinere formaat is ideaal voor het tonen van
logo's of als herhalingsuiting van eerdere advertenties
Rectangle advertenties: Ideaal als u een positie tussen de
nieuwscontent van MedZine wenst. Deze biedt een hoge attentiewaarde
Full Page advertenties: Schermvullend en opvallend met veel ruimte
voor uitgebreide communicatie

Advertorials
Hiermee kunt u elke denkbare tekstboodschap communiceren zoals reviews,
studies, interviews, corporate advertising en andere content. U kunt deze
advertorial zelf aanleveren. In overleg maakt Medix deze content voor u op.

Geïntegreerde content
Met geïntegreerde content is het mogelijk om de content van de eigen website
(bijvoorbeeld van een productwebsite of serviceportal) te integreren. Door het
toevoegen van de RSS feed van de website, kunnen we eenvoudig uw eigen
content publiceren in MedZine. Op deze wijze biedt u onze lezer altijd het laatste
nieuws vanuit uw eigen kanaal en genereert u traffic naar uw website.

Andere wensen? Neem contact met ons op!

Tarieven:
los
Button advertentie

¤

450,-

Rectangle advertentie

¤

950,-

Full Page advertentie

¤ 1.795,-

Advertorial

¤ 1.250,-

Geïntegreerde content

¤ 1.250,-

pakket

.

¤ 3.500,De tarieven zijn maandbedragen per specialisme en exclusief BTW.
Voor de specialismen Oncologie, Pulmonologie, Diabetes en Metabolisme, Psychiatrie en Cardiologie gelden speciale voorwaarden.

Aanleverspecificaties:
Advertenties dienen aangeleverd te worden in .jpg formaat. Tevens ontvangen we graag de SMPC tekst en/of de
link naar de betreffende website waar de advertentie naartoe verwijst. De aanleverspecificaties voor advertorials
en geïntegreerde content vindt plaats in overleg.

Button advertentie

Full page advertentie

Rectangle advertentie

Apple & Android:
Staand 150x180 pixels
Liggend 180x150 pixels

Apple
iPhone 4
iPhone 5

640x960 pixels
640x1136 pixels

Apple & Android:
Staand 250x300 pixels
Liggend 300x250 pixels

iPad / iPad Mini staand
iPad / iPad Mini liggend

768x1024 pixels
1024x768 pixels

Android
Alle devices staand
Alle devices liggend

640x1136 pixels
1136x640 pixels

Condities
De tarieven zijn per maand en zijn geldig tot en met 31 maart 2014

Medix Publishers BV van toepassing welke te vinden zijn op onze website www.medixpublishers.nl

Voor meer informatie, advies of speciale wensen, kunt u contact met ons opnemen,
We horen graag van u!

MEDIX
Medix Publishers BV
Keizersgracht 317 A
1016 EE Amsterdam
T +3120 - 820 11 66
F +3184 - 867 77 36
E medzine@medixpublishers.nl
www.medixpublishers.nl

