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SPECIALISMEN:
Acute Geneeskunde

Maatschappij en Gezondheid

Algemeen

Medische Genetica

Anesthesiologie

Medische Microbiologie

Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Medische Psychologie

Bestuur en Management

Nefrologie*

Cardiologie*

Neurologie*

Chirurgie*

Obstetrie en Gynaecologie*

Dermatologie*

Oncologie*

Diabetes en Metabolisme*

Oogheelkunde*

Diergeneeskunde*

Orthopedie*

Diëtiek en Voeding

Pathologie

E-Health en Innovatie

Pijngeneeskunde

Endocrinologie*

Psychiatrie*

Epidemiologie

Pulmonologie*

Farmacie en Klinische Farmacologie

Radiologie*

Forensische Geneeskunde

Reumatologie*

Fysiotherapie en Ergotherapie

Revalidatiegeneeskunde

Gastro-Enterologie*

Seksuologie

Geriatrie

Sportgeneeskunde

Hematologie*

Tandheelkunde*

Huisartsgeneeskunde

Transfusiegeneeskunde

Immunologie*

Tropengeneeskunde

Intensive Care Geneeskunde

Urologie*

Jeugdgezondheidszorg

Vasculaire Geneeskunde*

Kindergeneeskunde*

Verpleegkunde

Klinische Chemie

Verslavingsgeneeskunde

KNO*

*Onder dit specialisme vallen relevante subspecialismen

De content van MedZine News is gesegmenteerd per
specialisme of subspecialisme. De zorgprofessional
ziet uitsluitend het nieuws dat voor hem relevant
is. Wij plaatsen uw uiting, advertentie, video of blog
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MEDZINE FACTSHEET:
App

Nieuwsbrief

Bronnen geverifeerd door
de MedZine redactieraad

1

Magazine
Cardiologie
Immuno-Oncologie
Ziekenhuis Apotheker
Maag-Darm-Lever

per week

Bestaat uit > 30 Medische specialisten

5.000
bronnen

30%

De medische
redactie
schrijft de unieke
content van MedZine

Ondersteunt
Animated GIF

Open Rate
.GIF

Controlled
Circulation

Post

Multimediale artikelen via QR-codes
links naar de MedZine App

gesegmenteerd per
aandachtsgebied

6 eigen rubrieken
Achter het nieuws AIOS v/d maand
Congressen Eigen nieuws
In de praktijk van In de wetenschap

Scan
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HOE WERKT DE APP?
Content

De zorgprofessional logt in via web of na het downloaden van de app met zijn
BIG

CIBG

KP

nummer.

Vervolgens vinkt de gebruiker zijn (sub)specialisme of interessegebied aan en
MedZine creëert direct persoonlijke content op maat in een nieuwsoverzicht.

Ik ben geïnteresseerd in...
Vink de gebieden aan die uw
interesse hebben. U kunt een
opbeperkt aantal specialismen kiezen
en deze altijd aanpassen.

Hoogwaardige content

Acute Geneeskunde 		

wetenschappelijke journals, nieuws van beroepsverenigingen en andere

Algemeen 		

De content van MedZine News bestaat uit alle belangrijke (inter)nationale
gezaghebbende medische media. Alle bronnen zijn geselecteerd door de redactie
en geverifieerd door ruim 30 medisch specialisten: de MedZine News-redactieraad.
Deze lijst van deze specialisten kunt u vinden op de bovenstaande pagina.
Hiernaast schrijft de eigen medische redactie wekelijks unieke content over
uiteenlopende onderwerpen.

Ik ben een...
BIG-geregistreerde zorgverlener
CIBG-geregistreerde dierenarts
KP-geregistreerde paramedicus

Alle

Acute Geneeskunde

Anders geïnteresseerde
professional

Alle

Algemeen
Algemeen (Engels)

Anesthesiologie 		

Alle

Alle

Anesthesiologie
Bedrijfs en
verzekeringsgeneeskunde

Alle

Wat heeft u eraan?

Uw gewenste marketingboodschap (advertorial, studie, advertentie, video, etc.)
wordt gesegmenteerd geplaatst binnen een (sub)specialisme of interessegebied
naar keuze, waardoor u zeer gericht uw doelgroep bereikt.
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ADVERTEREN IN DE APP
De MedZine News hanteert de volgende tarieven:
(dit zijn maandbedragen per specialisme (excl. BTW).
Adverteren is een uitstekende manier om naamsbekendheid te genereren en/of
bepaalde medicatie te branden. Alle advertentievormen zijn klikbaar en worden
ingezet om traffic te genereren naar bijvoorbeeld uw website, video of applicatie.
Ook is het bij MedZine News mogelijk een gesponsord blog, congreskanaal of
dossier aan te bieden. U kunt advertenties, video’s of advertorials zelf aanleveren,
maar Medix Publishers kan deze ook voor u (op)maken en/of schrijven.
Wij zijn gespecialiseerd in het creëeren van deze medische content, vraag uw

Full Page

Rectangle

Advertorial

Video

Voordeelpakket

Eigen kanaal

€ 1.950,-

€ 1.195,-

€ 1.445,-

contactpersoon naar de mogelijkheden.

iOS Formaten voor App-uitingen:
Full page				

768 x 1024 pixels

Rectangle				

250 x 300 pixels

Video					

250 x 300 pixels

Android Formaten voor App-uitingen:
Full page				

640 x 960 pixels

Rectangle				

250 x 300 pixels

Video					

250 x 300 pixels

€ 1.495,-

Op aanvraag

Op aanvraag

6

ADVERTEREN IN DE DIGEST
De MedZine Digest is een e-mailnieuwbrief met het laatste nieuws binnen een arts
zijn vakgebied. De nieuwsbrief wordt 1x per week, gesegmenteerd verstuurd naar
alle specialismen binnen MedZine.
Leaderboard banner
• Naams- en merkbekendheid
• Formeren/Conversie
Eigenschappen:

Campagne afname - Aanbevolen pakket
Aantal verzendingen		

3 edities - inzetbaar in 5 weken

Doelgroep			

Gesegmenteerd per specialisme

Totale kosten			

€ 3.455,-

Banner per editie:
Aantal verzendingen		

1 editie

Doelgroep			

Gesegmenteerd per specialisme

Totale kosten			

€ 1.545,-

• Hoge attentiewaarde door eerste plaatsing positie
• Leaderboard banner met mogelijkheid voor tekst

Leaderboard banner

• Animated banner (GIF) ondersteuning
Rectangle banner
• Naams- en merkbekendheid
• Formeren/Conversie

Rectangle banner

Eigenschappen:
• Tekstveld voor uw communicatieboodschap
• Opvallende banner tussen onafhankelijke content
• Hoge attentiewaarde
• Animated banner (GIF) ondersteuning
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MEDZINE MAGAZINES
De arts is zijn ijkpersoon ontvlucht en zoekt naar media die inspeelt op de juiste
behoeftes en emoties. Waarde toevoegen is essentieel en de cross mediale Focus
Op uitgaves weet dit te ontsluiten door elkaar te verbinden. MedZine Focus Op is
een cross mediaal concept gelieerd aan de populaire MedZine app. De Focus Op
uitgaves combineren de kracht van papier en digitaal door het tijdschrift en de

Verschijningsdata 2019:
Cardiologie				jan & okt
Maag-Darm-Lever			

jan, apr, sep & nov

Immuno-Oncologie			

jan & sep

Specials op aanvraag			

n.t.b.

app via content met elkaar te verbinden. Dit concept speelt in op een multichannel
marketing aanpak waarmee doelgroepen op zowel informatie overdracht als

Advertentie tarieven:

exposure bereikt worden. Elke uitgave wordt altijd verstuurd per post (controlled

Papieren uitgave			Prijs

circulation) naar alle artsen en relevante doelgroepen die toebehoren aan het

1/1 Page (195x265mm)			

€ 3.575,-

1/2 Page (195x265mm)			

€ 2.428,-

1/4 Page (97.5x132.5mm)		

€ 1.421,-

genoemde aandachtsgebied.

MAAG-DARM-LEVER
EDITIE 4 - 2019

CARDIOLOGIE

IMMUNO-ONCOLOGIE
EDITIE 8 - NAJAAR 2018

EDITIE 1 - 2018

CONGRES

Bijsluiter tekst			Prijs
1/4 pagina				

€ 450,-

1/2 pagina				

€ 905,-

Samenvatting ESC-congres

TOEKOMST
Een hart uit de printer

Covertoeslag				Percentage

IN DE PRAKTIJK
Hoe gaat het met de seks?
Rol microbioom
bij darmproblematiek

Ballondilatatie
bij ziekte van
Crohn

eHealth na
coloncarcinoom

NIEUWS
Hartfalen stimuleert tumorgroei
Niet gevarieerd eten, maar gezond eten

P. 4

Uitzaaiingen
voorkomen met
dendritische
cellen uit eigen
tumorweefsel

P. 6

Dendritischeceltherapie bij
mesothelioom

P. 8

Gezondheidseconomische
overwegingen
bij immunotherapie

Cover 2					

15%

Cover 3					

10%
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FOCUS OP
MAGAZINES
CMYK

AANLEVERSPECIFICATIES
Uw uiting dient aangeleverd te worden in .pdf, .png,

APP &
NIEUWSBRIEF
RGB

.jpg, .mp4 of .gif. Tevens ontvangen we graag de

Cyan, Magenta, Yellow, Key

SMPC- tekst en/of de link waarnaar de advertentie

Red, Green, Blue

moet verwijzen. De aanleverspecificaties van
advertorials en geïntegreerde content worden in
overleg bepaald. Medix Publishers kan u helpen met
de opmaak.

RESOLUTIE

RESOLUTIE

AFLOOPGEBIED

AFLOOPGEBIED

72 PPI

300 DPI

0 mm

3 mm

.PDF

.PNG

.JPG

.PDF

.PNG

.JPG

.MP4

.GIF
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CONTACT

Voor meer informatie, advies of speciale wensen,
neem contact op met een van de onderstaande contactpersonen.

MAAG-DARM-LEVER
EDITIE 5 - 2019

Wij horen graag van u!
Robert Amirkhan
Sales Manager
+31 6 25 64 06 36
r.amirkhan@medixpublishers.nl
Rob Koenraads
Managing Director
+31 6 46 01 27 99
r.koenraads@medixpublishers.nl
Fleur Kok
Senior Consultant Medical
+31 6 24 58 07 70
f.kok@medixpublishers.nl
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van levervet
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Waarom
bepaalde
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Rens van Wijngaarden
Junior Consultant Medical
+31 6 24 63 29 25
r.vanwijngaarden@medixpublishers.nl

Medix Publishers | Laarderhoogtweg 25 | 1101 EB Amsterdam | +31 20 820 1166
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