MEDIAKAART

Magazine HHZ Facilitair & ICT
Hét magazine voor bestuurders,
directie en managers in de sector
zorg en welzijn

Inhoudelijke redactie
met o.a. praktijkverhalen, experts aan het
woord en binnenkijkers

Gepersonaliseerd en via controlled circulation verzonden

Actie
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eruimte

‘Kwalitatief goede leads
voor nog geen €1,- per contact’
Bladformule
HHZ Facilitair & ICT is hét magazine voor professionals werkzaam in facilitaire dienstverlening en ICT
met daarin praktijkverhalen, experts aan het woord,
columns, binnenkijkers, trends en ontwikkelingen.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: business support, health, safety, hospitality, logistics, ICT,
accommodation, outdoors, cleaning en workplace.

Bereik
Het magazine verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 6.700 exemplaren en wordt verstuurd naar
raden van bestuur, directie, managers en beslissers
die werkzaam zijn in de zorgsector, het onderwijs,
bedrijfsleven en overheidsinstanties.

·
·

1.700 exemplaren gepersonaliseerd
5.000 exemplaren controlled circulation

USP’s

·
·
·
·
·

Inhoudelijk kwalitatief magazine
Hoge attentiewaarde
Kwalitatief bereik en goede leads
Weinig waste
Onderdeel van het Heel Holland Zorgt platform

Technische gegevens
Drukprocedé
Papiersoort
		
Bladspiegel

Offset
Binnenzijde 135 gram silk MC
Cover 250 gram silk MC Mat
210 x 297 mm

MEDIAKAART

Magazine HHZ Facilitair & ICT
Advertentietarieven

Nu met
introductiekorting en gratis
redactie!

Advertorialtarieven

1/1 pagina advertentie
+ GRATIS 1/1 pagina redactie

€ 1.495,-

€ 995,-

Coververhaal
4/1 pagina advertorial + coverfoto

1/2 pagina advertentie

€ 1.050,-

€ 675,-

2/1 pagina advertorial spread
+ GRATIS 2/1 pagina redactie

€ 4.500,-

€ 2.975,-

€ 2.500,-

€ 1.575,-

Bedragen zijn exclusief: btw, advertentie opmaak, redactie en fotografie.

Aanleverspecificaties

Advertentieformaten

1.
2.
3.

Advertentie aanleveren in PDF
Certifified PDF
Gebruik beeld en kleuren in CMYK en in hoge
resolutie van 300 dpi

1/2 staand

Advertentiespecificaties

1/1

1/2 liggend

Wij controleren alleen de afmeting en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en juiste technische aanlevering.

Advertentieformaten
1/1

210 mm breed x 297 mm hoog

staand

+ 3 mm afloop

1/2 88 mm breed x 267 mm hoog

staand

1/2 180 mm breed x 131 mm hoog

liggend

Tekst
1.
2.
3.
4.
5.

In Word-bestand (.doc/.docx)
4/1 pagian, maximaal 1.500 woorden
2/1 pagina, maximaal 700 woorden
1/1 pagina, maximaal 350 woorden
De redactie dient informatief en niet wervend te zijn.
Ook plaatsen wij geen logo’s bij de redactie.

Heeft u hulp nodig met de advertentie opmaak of tekstredactie, dan kunnen wij u helpen:
Advertentie opmaak:
Tekstredactie:		

€ 180,€ 180,-

Meer informatie?

Afbeeldingen
1.
2.
3.
4.
5.

Opmaak en tekstredactie

Voor meer informatie over het magazine of de advertentiemogelijkheden, neem dan contact op via:

Losse bestanden aanleveren
Bestand in .jpeg of .jpg
Full color in CMYK
Hoge resolutie, minimaal 300 dpi
Geen internetafbeeldingen

T: 06-41387767

E: koen@heelhollandzorgt.nl

Vragen over het aanleveren van advertentie of redactie,
neem dan contact op via:
T: 020-2261020

Uploaden

E: reservering@heelhollandzorgt.nl

Maak een map aan met de bestanden, inclusief het
reserveringsformulier en upload via:

Stichting Heel Holland Zorgt
Overschiestraat 176
1062 XK Amsterdam

Upload bestanden
					

www.heelhollandzorgt.nl

https://ap.lc/tZELy

RESERVERINGSFORMULIER

Magazine HHZ Facilitair & ICT
Reserveringsformulier
Vul het onderstaande formulier in en stuur deze retour via: reservering@heelhollandzorgt. Dit is een interactief formulier, dus u kunt
het digitaal invullen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op via: 020-2261020.

Organisatie
Straat
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Telefoon
Email
Datum
Email factuur
Uw factuurkenmerk
Heel Holland Zorgt Nieuwsbrief ontvangen?

Kruis uw keuze aan:
Advertentie
Editie

Advertentie 1/1		

Advertentie 1/2

Juni 2021

€ 1.495,- € 995,- + GRATIS 1/1 p. redactie

€ 1.050,- € 675,-

November 2021

€ 1.495,- € 995,- + GRATIS 1/1 p. redactie

€ 1.050,- € 675,-

Advertorial
Editie

Coververhaal + Advertorial 4/1

Advertorial 2/1 - Spread

Juni 2021

€ 4.500,- € 2.975,-

€ 2.500,- € 1.575,- + GRATIS 2/1 p. redactie

November 2021

€ 4.500,- € 2.975,-

€ 2.500,- € 1.575,- + GRATIS 2/1 p. redactie

Bedragen zijn exclusief: btw, advertentieopmaak, redactie en fotografie. Technische aanleverspecificaties worden seperaat aan u toegezonden. Redactie
wordt gratis vormgegeven in huisstijl van de krant. Wij factureren bij opdracht. Er wordt geen bureaucommissie verleend. Wijzigingen voorbehouden.

‘Kwalitatief goede leads voor
nog geen €1,- per contact’

Stichting Heel Holland Zorgt
Overschiestraat 176
1062 XK Amsterdam
www.heelhollandzorgt.nl

