Tariefkaart 2019
Adverteren in Fizier
Fizier is een uitgave van Fizi, netwerk zorgfinancials, in samenwerking
met uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Fizi is een platform voor
informatie uitwisseling, wederzijdse beïnvloeding en advisering.
Bestuurders, directeuren en managers in de gezondheidszorg cure en
care hebben als ondernemers te maken met veranderingen zoals een
toenemende marktwerking en veranderende machtsverhoudingen.
Deze veranderingen kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden en
kansen voor instellingen en ondernemers. Fizier speelt daarop in als
goed gewaardeerd vakblad.
Specificaties
Oplage
1200
Frequentie 5x per jaar

Advertentietarieven full colour
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina





1x
€ 1591
€ 1061
€ 690

2x
€ 1496
€ 997
€ 649

4x
€ 1416
€ 944
€ 614

>4x
Op aanvraag

Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele DTP- of opmaakkosten.
Staffelprijzen gelden bij gelijktijdige afname van meerdere advertenties en zijn niet van toepassing voor (media- of
reclame) bureaus.
Er wordt geen bureaukorting verstrekt.
Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene
voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl.

Toeslagen/kortingen
Voorkeursplaatsing
Personeelsadvertentie

25%
-15%

Formaten en technische gegevens (bxh)
Bladspiegel
210 x 297 mm
Zetspiegel

185x258 mm

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

staand
210 x 297 mm
90 x 258 mm
90 x 125 mm

+3 mm afloop en
snijtekens

liggend
185 x 125 mm
185 x 60 mm
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Aanleverspecificaties c.q. bestandformaten
Drukprocedé
: plano offset
Reproductiemateriaal : digitaal aanleveren als Enfocues Certified PDF MagazineAds_1v3 (steunkleur
opbouwen uit full colour).
Overige communicatiemiddelen
Fizier biedt naast de advertenties nog een aantal andere communicatiemogelijkheden, waaronder:
• het plaatsen van een advertorial of het meezenden van een insert.
• adverteren op maat, bijvoorbeeld een opplakker of meehechter.
De tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.

Deadlines adverteren Fizier 2019
Nummer

Sluitingsdatum Verschijnings- Thema
advertenties
datum
2019-1
25-01-19
19-02-19
2019-2
28-03-19
23-04-19
Innovatie
2019-3
06-06-19
02-07-19
2019-4
13-09-19
08-10-19
Duurzaamheid
2019-5
15-11-19
10-12-19
Reserveer uw advertentieruimte tijdig om zeker te zijn van plaatsing!
Algemene voorwaarden
Adverteerder zorgt voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal (uiterlijk op de deadline).
Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen.
Indien de advertentiebestanden niet voldoen aan de opgegeven resolutiewaarden kan Bohn Stafleu
van Loghum deze alleen verwerken door een extra aantal softwarematige controles uit te voeren.
De daarvoor gemaakte kosten zullen wij bij u in rekening moeten brengen. Bestanden dienen
auteurscorrectie vrij te zijn en zullen niet op tekstfouten worden nagelezen.
Indien aan bovenstaande specificaties niet wordt voldaan, kunnen wij niet aansprakelijk worden
gesteld en zullen gemaakte meerkosten bij u in rekening gebracht worden.
Adverteren door sponsors van Fizi
Sponsors van Fizi kunnen als onderdeel van het sponsorcontract een kosteloze advertentie of
advertorials in Fizier plaatsen. Dit gebeurt in onderling overleg. Daarnaast is het mogelijk om tegen
bovengenoemde tarieven een advertentie of advertorial te plaatsen.
Verenigings- en/of eventsponsors van Fizi kunnen voor meer informatie over adverteren in Fizier
contact opnemen met Petra de Lange, tel. 088 2343630 of redactie@fizi.pro.
Adverteren voor overige organisaties
Adverteerders die niet als verenigings- en/of eventsponsor met Fizi verbonden zijn, nemen contact
op met een van de accountmanagers van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum:
Jacqueline Stoutjesdijk, tel. 06-24837427, e-mail: j.stoutjesdijk@bsl.nl
Jan Peterson, tel. 06-5315608, e-mail: j.peterson@bsl.nl
Traffic
Traffic, tel. 030 – 638 3603, e-mail: traffic@bsl.nl
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NIEUW: Gesponsord artikel in Fizier
Vanaf 2019 is het mogelijk om een bijdrage in Fizier te plaatsen in de vorm van een gesponsord
artikel. Dit houdt in dat u een artikel kunt aandragen dat buiten de redactie van de
communicatiecommissie valt. Zij zullen hooguit redactionele suggesties doen.
Het gesponsorde artikel is een nieuwe keuzeoptie in de tegenprestaties van de sponsorcontracten in
2019. Deze kan ook als een betaald artikel worden afgenomen door zowel sponsors als nietsponsors.
Tarief gesponsord artikel
2/1 pagina artikel



€ 1.900

Tarief is exclusief BTW en eventuele DTP- of opmaakkosten.
Er wordt geen bureaukorting verstrekt.

Voorwaarden gesponsord artikel
-

bevat vakinhoudelijke en voor de leden relevante informatie en is niet commercieel
beslaat 2 pagina’s (ca. 1000 woorden)
per Fizier kan 1 gesponsord artikel worden geplaatst o.b.v. beschikbaarheid
1 artikel per sponsor/adverteerder per jaar

Fizier - deadlines 2019 gesponsorde artikelen
Nummer

2019-2
2019-3
2019-4
2019-5

Sluitingsdatum
reserveren
artikel
28-01-19
01-03-19
03-05-19
16-08-19

Deadline 1e
concept

Deadline
definitieve tekst

Verschijningsdatum

01-03-19
02-05-19
16-08-19
18-10-19

14-03-19
16-05-19
30-08-19
01-11-19

23-04-19
02-07-19
08-10-19
10-12-19

Interesse?
Heeft u interesse om een gesponsord artikel te plaatsen of wilt u meer informatie, neem dan contact
op met Petra de Lange, tel. 088 2343630 of stuur een mail naar redactie@fizi.pro.
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NIEUW: Adverteren op fizi.pro
Op fizi.pro vindt u het meest actuele nieuws en diverse achtergrondinformatie van de vereniging op
smartphone, tablet of pc. De duiding van de actualiteiten op het gebied van zorg en finance komt van
diverse bloggers. Vanaf januari 2019 is het mogelijk om te adverteren met een banner op de
startpagina van fizi.pro (op basis van beschikbaarheid). De adverteerder betaalt een vast bedrag per
periode voor het vertonen van de advertentie.
De startpagina staat samen met de agenda en de zoekterm 'vacatures' in de top-3 van meest
gezochte zoektermen op de site. Naast een banner op de homepagina kunt u ook uw vacatures
plaatsen op fizi.pro
Bereik
Unieke bezoekers
Pageviews

25474 per jaar
59916 per jaar

Formaten en technische gegevens (bxh)
Rectangle: banner rechts
336 x 280 pixels
op de pagina, met een
doorlink naar URL

Tarieven adverteren fizi.pro
Periode zichtbaarheid
Rectangle



1 week
€ 85

2 weken
€ 160

3 weken
€ 240

4 weken
€ 320

Tarief is exclusief BTW en eventuele DTP- of opmaakkosten.
Er wordt geen bureaukorting verstrekt.

Contact
Wilt u een banner plaatsen of meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Hilde
Boerema tel. 088 2343630 of stuur een mail naar hilde@fizi.pro
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Vacatures op fizi.pro
Heeft u een vacature die binnen het vakgebied van onze leden past? Dan kunt u een vacature online
plaatsen op fizi.pro. Dat geldt voor vacatures waarbij u zoekt naar een professional die in dienst van
een instelling komt, maar ook voor vacatures op project of interim basis. Bij twijfel over de inhoud
van de vacature en de aansluiting bij het vakgebied van onze leden wordt dit intern beoordeeld. De
vergoeding die u betaalt voor het plaatsen van de vacature hangt samen met uw betrokkenheid bij
onze vereniging.

Tarieven vacatures op fizi.pro
Periode zichtbaarheid
Sponsors Fizi
Fizi-leden
Zorginstellingen met Fizi-lid
Zorginstellingen zonder Fizi-lid
Commerciële organisaties



1 maand
kosteloos
€ 100
€ 100
€ 200
€ 250

Tarieven zijns exclusief BTW en eventuele DTP- of opmaakkosten.
Er wordt geen bureaukorting verstrekt.

Aanleveren materiaal
Nadat u de vacature tekst in Word heeft aangeleverd wordt uw vacature direct online gezet en onder
de aandacht gebracht van uw doelgroep. Geïnteresseerden reageren direct bij uw organisatie,
waardoor Fizi geen bemoeienis heeft met het aanmeldingstraject. Uw vacature wordt voor een
termijn van 30 dagen online gezet.
Contact
Wilt u een vacature plaatsen of meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met
Wiesje Elsinga, tel. 088 2343630 of administratie@fizi.pro.
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NIEUW: Adverteren in de nieuwsbrief van Fizi
Vanaf januari 2019 is het ook mogelijk om te adverteren met een banner in de tweewekelijkse
nieuwsbrief van Fizi (op basis van beschikbaarheid). Iedere twee weken valt op dinsdagmiddag het
Fizi Nieuws in de mailbox met nieuws, activiteiten en vacatures.

Verspreidingsgegevens Fizi Nieuws
Oplage
1100
Verschijning
1x per 2 weken
Open rate
45%
Formaten en technische gegevens (bxh)
Banner, met doorlink naar
728 x 90 pixels
URL
Frequentie zichtbaarheid
Banner Fizi Nieuws



1x
€ 495

Tarieven zijns exclusief BTW en eventuele DTP- of opmaakkosten.
Er wordt geen bureaukorting verstrekt.

Aanleveren materiaal
Materiaal 5 werkdagen voor verschijningsdatum mailen naar hilde@fizi.pro. Beeldmateriaal
compleet aanleveren als GIF of JPEG bestand met bijbehorende link. Het is niet mogelijk om een
animated banner in de nieuwsbrief te plaatsen.
Contact
Wilt u een banner plaatsen in de nieuwsbrief of meer weten over de mogelijkheden? Neem dan
contact op met Hilde Boerema, tel. 088 2343630 of hilde@fizi.pro.
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