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SUPPORT MAGAZINE
REDACTIONELE FORMULE

Support Magazine is een tijdschrift voor mensen met
een lichamelijke beperking. Serieus, onafhankelijk, positief
van toon en met veel aandacht voor eigentijdse lifestyleonderwerpen als reizen, wonen, sporten, beauty, werk,
psychologie, relaties en auto’s. Welke nieuwe hulpmiddelen
zijn er op de markt? Wat zijn de laatste technische snufjes?
En wat zit eraan te komen? U leest het allemaal in Support
Magazine. Nederlands enige lifestyleblad voor mensen
met een fysieke beperking en hun omgeving.

Magazine over leven, wonen en werken met een lichamelijke beperking

www.supportmagazine.nl

SPECIAL
GEZOND & FIT

LEZERSPROFIEL

Mensen met een lichamelijke handicap, direct betrokkenen,
zorgverleners en beleidsmakers.
JETZE EN BERIT
Liefde voor elkaar
én de sport

MULTIMEDIALE CAMPAGNE

Vijf jaar VN-verdrag
Handicap. Hoera?

Support Magazine biedt verschillende mogelijkheden om
online en offline te adverteren. Denk hierbij aan een
advertentie, branded content, online bannering of online
advertorials. Deze mediakaart biedt u een overzicht van de
standaard mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook
mogelijk. Onze media-adviseur helpt u graag met het bepalen
van een passende (multimediale) campagne om uw
marketingdoelstellingen te behalen.
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SUPPORT MAGAZINE
VERSCHIJNINGSDATA 2022
Editie en Thema
1 Regie in eigen hand
2 Beeldvorming
3 Support Magazine 20 jaar! – Beursspecial Mobiliteit
4 Grenzen verleggen
5 Opvoeden & Zelfredzaamheid
6 Innovatie & Inclusie
7 Vakantie-editie 2023

Titel 			Support Magazine
Uitgave van		
Virtùmedia B.V.,
			
Postbus 595, 3700 AN Zeist
Verschijningsfrequentie 7 x per jaar
Inzendtermijn
advertenties 		
3 weken voor verschijnen
Redactie			
Monique Wijnen
			
Postbus 595, 3700 AN Zeist
			
T. +31 06-23680794
			E. mwijnen@virtumedia.nl

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN
Formaat
1/1 pag.
1/2 pag. staand
1/2 pag. liggend
1/4 pag. staand
*
**

Alle prijzen zijn excl. BTW.
Excl 5 mm afloop rondom.

b x h in mm
210 x 297**
90 x 273
186 x 132
90 x 132

Tarief*
€ 1.950,–
€ 1.025,–
€ 1.025,–
€ 595,–

Verschijningsdatum
22 februari
19 april
07 juni
13 september
01 november
20 december
20 december

Sluitingsdatum
20 januari
17 maart
05 mei
11 augustus
29 september
17 november
17 november

AANLEVEREN MATERIAAL

Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf,
300 dpi. (of als Adobe InDesign, EPS of TIFF.) Het materiaal
dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties
(minimaal 300 dpi). Let u er op geen RGB-kleuren gebruikt
of naast full colour nog steunkleuren toevoegt.
De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam, titel
van het tijdschrift en editienummer. Als Virtùmedia het
materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt
kunnen er kosten doorberekend worden voor de te
maken aanpassingen. Aanleveren materiaal o.v.v. titel
en editienummer naar traffic@virtumedia.nl.

CONTACT

Klaartje Grol
		
T +31 (0)30 - 3072248 		
E kgrol@virtumedia.nl
Helen Dekker
		
T +31 (0)30 - 2027428 		
E hdekker@virtumedia.nl

WWW.SUPPORTMAGAZINE.NL
Uitgave van			Virtùmedia B.V.
Unieke bezoekers per maand
8.500
E-mailnieuwsbrief		
3.000 abonnees

SUPPORTMAGAZINE.NL & NIEUWSBRIEF

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL

Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png (geen flash).
Maximale bestandsgrootte 99 kb. Aanleveren in de juiste
bestandsgrootte met de link waarnaar de banner moet
verwijzen. Wij hanteren een carrouselsysteem.

Maximaliseer uw exposure. Gebruik onze website en de
digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks
op vrijdag verstuurd.

De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam en
websitetitel. Als Virtùmedia het materiaal niet volgens
de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er kosten
doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.

BANNERS OP SUPPORTMAGAZINE.NL

Aanleveren materiaal 7 werkdagen voor publicatiedatum
bij traffic@virtumedia.nl o.v.v. bedrijfsnaam, websitetitel,
plaatsingsperiode en url. Materiaal bij voorkeur als losse
bijlage met de mail mee sturen.

Soort

b x h in pixels

Tarief*

Top banner**
Medium
Rectangle**
Button

300 x 150

€ 350,– per maand

300 x 250

€ 350,– per maand

300 x 100

€ 275,– per maand

CONTACT

* Alle prijzen zijn exclusief BTW.
** Minimale contractperiode: 1 maand, korting bij langer lopende contracten.

Klaartje Grol
		
T +31 (0)30- 3072248 		
E kgrol@virtumedia.nl

BANNERING
Uw banner wordt getoond op de homepage en/of achter
liggende pagina’s. Uw banner kan getoond worden in een
carrousel van maximaal 3 banners.

Helen Dekker
		
T +31 (0)30 - 2027428 		
E hdekker@virtumedia.nl

FACEBOOK BERICHT
Korte tekst + liggende foto (vrij van rechten)+URL:

Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

Prijs

á 50,– per bericht.

E-MAIL NIEUWSBRIEF
Soort

b x h in pixels

Full banner 550 x 100
Tekst-item

Afbeelding 550 x 300
+ tekst 60 woorden

* Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Tarief*

€ 150,–
per plaatsing
€ 250,–
per plaatsing

