dierenartsenwereld

Tarieven
& info
2023
• Magazine
• Webvertising
• E-newsletter
• Fotografie
Dankzij de jaarlijkse CIM-controle garandeert DierenartsenWereld een gerichte
verspreiding van 4.897 exemplaren. Daarom is DierenartsenWereld het ideale medium om
je potentiële klanten snel en efficiënt te bereiken.

MAGAZINE
> Formaten & Tarieven
2/1 pagina
Formaat: 420 mm b x 270 h
Quadri: 2.890 euro

1/1 pagina

1/2 pagina

Formaat: 210 mm b x 270 h

Formaat: 82,5 mm b x 244 h

Quadri: 1.690 euro

Quadri: 1.270 euro

1/1 pagina

1/4 pagina

Formaat: 170 mm b x 244 h

Formaat: 170 mm b x 60 h
Quadri: 755 euro

Quadri: 1.690 euro

1/2 pagina

1/4 pagina

Formaat: 170 mm b x 120 h

Formaat: 82,5 mm b x 120 h
Quadri: 755 euro

Quadri: 1.270 euro

> Voorkeurplaatsen

> Frequentiekorting

Cover 2: 2.040 euro
Cover 3: 2.040 euro
Cover 4: 2.240 euro

3 inlassingen per jaar: - 5%
6 inlassingen per jaar: -10%
9 inlassingen per jaar: - 15%

Supplement verplichte plaatsing: + 20%

Voor covers en voorkeurplaatsen gelden deze
frequentiekortingen niet. Kortingen enkel geldig voor rechtstreekse plaatsing, niet via reclamebureaus.

> Aanleveren materiaal

Extra inlassingen: prijs op aanvraag
Advertentie in 1 taal (NL of FR): 70% van basisprijs

Gecertificeerde PDF: - Beelden 300 DPI
			
- Gekozen formaat + 3 mm afloop aan elke zijde
			- Snijtekens

MAGAZINE
> Sealen
Onder folie brengen van een folder of brochure bij het magazine:
Gewicht

< 50 gr

< 100 gr

NL + FR (4950 ex)

1.120 euro

1.920 euro

NL (2850 ex)

690 euro

1.120 euro

FR (2100 ex)

555 euro

870 euro

		
Opgelet: max formaat: 210 x 270 mm
Indien > 100 gr: prijs op aanvraag

> Verschijningsdata 2023
Verschijning*

10/02

10/03

07/04

12/05

09/06

08/09

06/10

14/11

08/12

Reservatie*

13/01

10/02

10/03

14/04

12/05

11/08

08/09

13/10

10/11

Materiaal*

20/01

17/02

17/03

21/04

19/05

18/08

15/09

20/10

17/11

* Data onder voorbehoud wijzigingen

> Technische gegevens
Bladspiegel

210 mm breed x 270 mm hoog

Zetspiegel

170 mm breed x 244 mm hoog

Materiaal

Gecertificeerde PDF

Periodiciteit

Maandelijks: februari, maart, april,
mei, juni, september, oktober,
november, december

Doelgroep

Alle dierenartsen, diergeneeskundige industrie en studenten in België

Oplage (cijfers 2021)

4.981 exemplaren (CIM-controle)

Verspreiding

4.897 exemplaren

Taal

Nederlands en Frans

Verzending

Per post

Uitgever

Matido bvba

Tarieven & info

WEBVERTISING

WEBVERTISING
Adverteren op www.dierenartsenwereld.be
Onze website krijgt maandelijks heel wat bezoekers over de vloer. Dierenartsen uit binnen- en buitenland nemen geregeld een kijkje op de site. Bannering is een ideale formule om via ons platform meer informatie te verschaffen aan
potentieel geïntereseerden op uw site. Organiseer je een event, lanceer je een nieuw product of wil je jouw merk op
zich meer in de kijker plaatsen, dan is een banner een zeer geschikte manier hiervoor. De tijdsduur kies je zelf: van
een maand over een kwartaal tot een jaar.
Bezoekersevolutie
2020: maandelijks gemiddeld 1.700 bezoekers
2021: maandelijks gemiddeld 2.085 bezoekers

> Formaten & Tarieven
Rectangle staand
Afmetingen: 160 px b x 600 px h
Ondersteunde formaten (materiaal): .gif (animated)/ .jpg / .swf
Maximale bestandsgrootte: +/- 30 Kb
Wat aanleveren? Gif, jpg of swf-bestand + URL waar banner naar moet linken
1 maand: 199 euro
3 maand: 179 euro/maand
6 maand: 149 euro/maand
1 jaar: 1.899 euro

Rectangle liggend
Afmetingen: 970 px b x 250 px h
Ondersteunde formaten (materiaal): .gif (animated)/ .jpg / .swf
Maximale bestandsgrootte: +/- 30 Kb
Wat aanleveren? Gif, jpg of swf-bestand + URL waar banner naar moet linken
1 maand: 149 euro
3 maand: 129 euro/maand
6 maand: 119 euro/maand
1 jaar: 1.349 euro

Artikel op maat op website
1 artikel: 295 euro

Tarieven & info

E-NEWSLETTER

E-NEWSLETTER
Adverteren op onze nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief wordt maandelijks naar heel wat dierenartsen gestuurd. Bannering is een ideale formule om via
onze nieuwsbrief meer informatie te verschaffen aan potentieel geïntereseerden. Organiseer je een event, lanceer
je een nieuw product of wil je jouw merk op zich meer in de kijker plaatsen, dan is een banner een zeer geschikte
manier hiervoor. De frequentie kies je zelf: van een tot zes inlassingen per jaar.
Aantal abonnees 2022: +2.700

> Formaten & Tarieven
Rectangle liggend
Afmetingen: 564 px b x 72 px h
Ondersteunde formaten (materiaal): .gif (animated)/ .jpg / .swf
Maximale bestandsgrootte: +/- 30 Kb
Wat aanleveren? Gif, jpg of swf-bestand + URL waar banner naar moet
linken
1 inlassing: 325 euro
2 inlassingen: 265 euro per inlassing
6 inlassingen: 200 euro per inlassing

Artikel op maat in nieuwsbrief
1 artikel: 295 euro

Fotografie

Als uitgever van DierenartsenWereld weten we als geen ander welke beelden werken.
Zo verzorgen we bijvoorbeeld altijd onze eigen coverbeelden. Maar ook voor portretten, interieurs,
bedrijfsreportages en dergelijke meer kan je bij ons terecht.
Onze specialiteiten:
•
•
•
•

dierenportretten
interieurfotografie
packshots
headshots/profielfoto’s

V.U. en afzender
Filip Lanszweert
Boezingsestraat 81
8906 Elverdinge
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European Veterinary Magazine
Maandelijks tijdschrift voor diergeneeskunde
april 2022
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Een geval van calvarium
hyperostose syndroom (CHS)
bij een 8 maanden oude vrouwelijke Bull Terriër
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Contact
DierenartsenWereld - Le Monde Vétérinaire
Boezingesestraat 81
B - 8906 Elverdinge
+32 57 20 16 67
info@dierenartsenwereld.be
www.dierenartsenwereld.be
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