hemato-
oncologie
Verspreidingsgegevens

Formaten advertenties

Oplage: 1.900 exemplaren.
Verschijning: 4 keer per jaar.
Doelgroep: Hemato-oncologie wordt gelezen door
internist-hematologen, internist-oncologen, kinderartshematologen, radiotherapeuten, ziekenhuisapothekers en
stakeholders in de hemato-oncologie.

04-01-2019
05-04-2019
05-07-2019
04-10-2019

tariefkaart 2019

Aanlevering

Verschijning

18-01-2019
19-04-2019
19-07-2019
18-10-2019

22-02-2019
24-05-2019
23-08-2019
22-11-2019

Verschijningsdata onder voorbehoud van wijzigingen.

Formaat
2/1 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

Zetspiegel
380 x 277
190 x 277
190 x 138,5
93 x 138,5

Bladspiegel
420 x 297
210 x 297
n.v.t.
n.v.t.

Breedte x hoogte in millimeters.
Bij aflopende advertenties + 3 mm extra voor de snijranden.

Overige communicatiemogelijkheden
Naast advertenties biedt BPM Medica de mogelijkheid om:

• een insert met het tijdschrift mee te zenden;
• een advertorial in het tijdschrift te plaatsen;
• een special te sponsoren;
• met maatwerk te adverteren, zoals een uitklapbare

omslag, een testimonial, een meehechter of een outsert.

Tarieven op aanvraag via Cross Media Nederland.

€
€
€
€

4.985
3.405
2.180
1.220

Toeslag omslagen (binnenkant omslag en achterpagina): 25%.
Toeslag 2/1 in het hart: 15%.

• Alle prijzen zijn exclusief btw.
• Kortingen worden gegeven op basis van volume (geen

 ureaukorting). U kunt hierover contact opnemen met
b
uw accountmanager van Cross Media Nederland.
• Het tarief voor plaatsing van een bijsluitertekst (1/4 pagina)
bedraagt € 425.

Voorwaarden

• Bij annulering tot 8 weken vóór geplande verschijnings-

datum bedragen de annuleringskosten 25% van de
brutoprijs; daarna 100%.
• Advertentievoorwaarden: op alle offertes en plaatsingen
zijn de algemene advertentievoorwaarden van 
BPM Medica van toepassing.

Aanleverspecificaties

• Een advertentie dient altijd als certified PDF te worden
aangeleverd, met drukprofielen geschikt voor houtvrij
offset.

Alle advertenties worden kosteloos doorgeplaatst
op www.hemato-oncologie.nl

contact

Advertentieverkoop: Cross Media Nederland
Tel.: + 31 (0)10 - 742 10 23
adverteren@hemato-oncologie.nl
Aanlevering materiaal: materiaal@hemato-oncologie.nl
Ondersteuning bij opmaak advertentiemateriaal:
traffic@crossmedianederland.com

Uitgever: BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
www.bpmmedica.nl

