KRAAMSUPPORT

Redactionele formule

Verspreidingsgegevens

Het doel van KraamSupport is deskundigheidsbevordering onder
kraamverzorgenden. Het tijdschrift maakt gebruik van de kennis
van vele deskundigen zoals verloskundigen, lactatiekundigen,
gyneacologen en kinderartsen. Zij komen aan het woord in artikelen
en voorzien het blad steeds van up-to-date informatie over velerlei
onderwerpen. Sinds 2015 is er een samenwerking met Kenniscentrum
Kraamzorg en de Beroepsvereniging. Onderwerpen waar regelmatig
aandacht aan wordt besteed zijn nieuwe regelgeving, bevallen,
borstvoeding, kraambed-complicaties, nieuwe producten, voeding
en verzorging.

Verschijning: 6 keer per jaar
Oplage editie 1, 3 en 5: 2.600 exemplaren
Oplage editie 2, 4 en 6: 11.500 exemplaren

Verschijningsdata 2017

Advertentietarieven 2017

Nr

Reserveren

Aanleveren

Verschijnen

1
2
3
4
5
6

09-01-2017
06-03-2017
02-05-2017
07-08-2017
02-10-2017
13-11-2017

23-01-2017
20-03-2017
16-05-2017
21-08-2017
16-10-2017
27-11-2017

10-02-2017
07-04-2017
09-06-2017
08-09-2017
03-11-2017
15-12-2017

Doelgroep: Kraamverzorgende, kraamzorgmanager, medewerkers
consultatiebureau, verloskundige, kraamwijkverpleegkundige.

Full Colour
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

1x
€ 2755
€ 1985
€ 1367

Toeslag cover 2, 3 en 4

25%

Bijzonderheden tarieven
•
•

PARTNER

KENNISCENTRUM
voor de kraamzorg
en de Beroepsvereniging

Er wordt alleen korting gegeven op basis van volume.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

VERSCHILLENDE EDITIES WORDEN

BEHANDELT ALLE

VERSTUURD

ASPECTEN

naar een verhoogde oplage van
11.500 exemplaren

binnen de kraamzorg

Formaten advertenties (b*h, in mm)
Bladspiegel

1/1 pagina

190 x 250 (+ snijtekens +3 mm afloop)

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

Staand
165 x 225
80 x 225
80 x 110

		

Zetspiegel

Liggend
165 x 110
165 x 52

Overige communicatiemogelijkheden
Y-Publicaties biedt naast de advertenties nog een aantal andere
communicatiemogelijkheden, waaronder:
•
•
•

1/1 pagina
zetspiegel

1/4 pagina

1/2
pagina
staand

1/2 pagina
liggend

uwde
De vernie

1/4
pagina

NR. 2 / 2016

het plaatsen van een advertorial in het tijdschrift
het meezenden van een insert met het tijdschrift
adverteren op maat, bijvoorbeeld een uitklapbare cover,
opplakker, testimonial, meehechter, outsert.

De tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.

Multiculturele
kraamzorg
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SpeciaRAlTIE:

Seks na het kraambed
‘PRATEN OVER SEKS IS VOOR
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Dermatoloog
Marjolein Leenarts:
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RADEN WE AF’

DE N

Blader snel door
naar pagina 17 !

Hét vakblad voor kraamverzorgenden
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Voorwaarden

Contactgegevens

•

Uitgever: Y-Publicaties, Ralf Beekveldt
Postbus 10208
1001 EE Amsterdam
020 - 520 60 60
kraamsupport@y-publicaties.nl
www.y-publicaties.nl

•
•
•
•

Advertenties aanleveren als certified PDF-bestand, zie www.
oppo.nl en www.certifiedpdf.net.
Kosten veroorzaakt door niet tijdige of niet correcte aanlevering
van advertentiemateriaal worden door berekend tegen kostprijs.
Termijn van annulering: 1 maand voor verschijning.
Annuleringskosten (na annuleringstermijn): 25%.
Alle orders van Y-Publicaties B.V. worden afgesloten en uitgevoerd
conform de Regelen voor het advertentiewezen, gedeponeerd
ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer
van Koophandel.

3/29/16 5:43 PM

Advertentieverkoop: Cross Media Nederland
010 - 742 10 21
zorg@crossmedianederland.com
www.crossmedianederland.com
Aanlevering materiaal: Voor vragen over het materiaal en/of
aanleveren kunt u mailen naar: traffic@crossmedianederland.com

Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam

010-7421020
info@crossmedianederland.com
crossmedianederland.com

KRAAMSUPPORTONLINE.NL

Kraamsupportonline.nl

Bereik

Het doel van KraamSupport is deskundigheidsbevordering onder
kraamverzorgenden. De website Kraamsupportonline.nl besteed
aandacht aan nieuwe regelgeving, bevallen, borstvoeding,
kraambed-complicaties, nieuwe producten, voeding en verzorging.

Bezoeken per maand:
Pageviews per maand:

10.040
99.000

Doelgroep:
Kraamverzorgende, kraamzorgmanager, medewerkers consultatiebureau, verloskundige, kraamwijkverpleegkundige.

Proposities website
Rectangle:
banner rechts op de pagina, boven de vouw.
Doelstellingen
• Naams- en merkenbekendheid
Pluspunten
• Hoge attentiewaarde
• Grote vrijheid in creatieve invulling
Specificaties
• 336 x 280 pixels, 1 positie, max. 49 Kb
• max. 3 banners roulerend
Tarief
€ 950,- per maand

PARTNER

KENNISCENTRUM
voor de kraamzorg
en de Beroepsvereniging

BEVAT ACTUELE

INFORMATIE
binnen de kraamzorg

BEREIKT ELKE

PROFESSIONAL
werkzaam binnen
de kraamzorg

Proposities website
Leaderboard:
grote, bijna pagina brede banner.
Doelstelling
• Actie/conversie/leads
Pluspunten
• Hoge attentiewaarde
• Grote vrijheid in creatieve invulling
Specificaties
• 728 x 90 pixels, 1 positie, max. 49 Kb
• max. 3 banners roulerend
Tarief
€ 950,- per maand

Logolink:
korte klikbare tekst in combinatie met een logo.
Doelstelling
• Traffic genereren
• Call-to-action
Pluspunten
• Zichtbaarheid (continu in beeld)
Specificaties
• Tekst van 40 tekens
• Logo (40 x 20 pixels)
Tarief
€ 300,- per maand

Advertorial:
een klikbare tekstadvertentie.
Doelstelling
• Inhoudelijk benadering product of dienst
Pluspunten
• Relatief hoge attentiewaarde
Specificaties
• Tekst van 150 tekens incl. spaties
• Logo 70 x 70 of 100 x 50 pixels (bxh)
Tarief
€ 475,- per week

Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam

010-7421020
info@crossmedianederland.com
crossmedianederland.com

KRAAMSUPPORT

Kraamsupport E-nieuwsbrief

Bereik

Het doel van KraamSupport is deskundigheidsbevordering
onder kraamverzorgenden. Voor het laatste kraamnieuws, de
sappigste kraamverhalen en de leukste filmpjes gaan vele
kraamverzorgenden naar KraamSupportonline.nl. Naast de website,
verschijnt er tweewekelijks op woensdag de e-nieuwsbrief van
KraamSupportonline.nl.

Nieuwsbrief abonnees:
Verschijning nieuwsbrief:

1.017
Tweewekelijks op woensdag

Doelgroep:
Kraamverzorgende, kraamzorgmanager, medewerkers consultatiebureau, verloskundige, kraamwijkverpleegkundige

KRAAMSUPPORT e-nieuwsbrief
Advertorial:
een klikbare tekstadvertentie.
Doelstelling
• Inhoudelijk benadering product of dienst
Pluspunten
• Veel ruimte voor uw boodschap
Specificaties
• Tekst van 400 tekens incl. spaties
• Logo 70 x 70 of 100 x 50 pixels (bxh)
Tarief
€ 475,- per editie

PARTNER

BEVAT ACTUELE

BEREIKT ELKE

KENNISCENTRUM

INFORMATIE

PROFESSIONAL

voor de kraamzorg
en de Beroepsvereniging

binnen de kraamzorg

werkzaam binnen
de kraamzorg

