Adverteren in Diabc 2020
een uitgave van Diabetesvereniging Nederland

Diabetesvereniging Nederland (DVN) bestaat sinds
1945. Dat betekent dat we in 2020 75 jaar bestaan!
Een mijlpaal om trots op te zijn. We zijn al 75 jaar
belangrijk en noodzakelijk voor alle mensen met
diabetes in ons land.
DVN strijdt voor goede zorg en een beter leven voor
iedereen met diabetes. We zetten diverse media in om
onze doelgroepen te bereiken: Diabc, SugarKidsClub
Minimagazine, www.dvn.nl en social media. De interactie
tussen deze DVN-media zorgt voor extra traffic!
Redactionele formule
Alle leden van DVN krijgen het magazine Diabc in 2020
zes keer. Diabc wil mensen met diabetes inspireren voluit
te leven met diabetes, ondanks eventuele complicaties.
Elke editie inspireren drie mensen met hun verhaal over
24/7 leven met diabetes. We delen recepten en tips over
voeding. We scheiden feiten van fabels en gaan in op
nieuwe (wetenschappelijke) inzichten, ontwikkelingen
en behandelmethoden. Diabc is onafhankelijk, eerlijk,
persoonlijk en betrouwbaar.

Tarieven
Tarieven meehechters, opplakkers, bijsluiters en overige
wensen op aanvraag. Tarieven zijn in euro’s en excl. BTW.
Plaatsingen:
Spread 2/1 pag
1/1 pag
1/2 pag
1/4 pag

1x
9.735
3.984
2.693
1.446

Plaatsingstoeslagen:
Advertorial 		
Pagina 2/3 omslag 		
Pagina 4 omslag 		
Speciale plaats 		

3x
9.620
3.848
2.568
1.294

6x
9.122
3.649
2.456
1.271

25%
25%
50%
15%

Technische specificaties PDF-bestand
Advertenties full colour en digitaal aanleveren als certified
PDF met kleurenproef. De advertentie moet zijn opgebouwd
uit CMYK-kleuren. Teksten omzetten naar lettercontouren.
Het PDF-bestand aanleveren met 5 mm afloop rondom
en voorzien van snijtekens. Kosten veroorzaakt door
aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal
worden doorberekend.

Diabc magazine
75 jaar DVN
Dat is wel een felicitatie waard! Een extra reden om
dit jaar een advertentie te plaatsen in Diabc of in het
puzzelboekje.
Oplage
Diabc verschijnt in 2020 vijf keer plus een jubileumnummer. Bij het eerste nummer krijgen leden een
puzzelboekje cadeau met te winnen prijzen. De oplage
is 40.000 stuks.
Formaat van Diabc
Bladspiegel 210 x 297 mm (bxh)
Zetspiegel 196 x 283 mm (bxh)

Advertentieformaten Diabc
2/1 pagina 420 x 297 mm (bxh)
1/1 pagina 210 x 297 mm (bxh)
1/2 pagina 196 x 136,5 mm (bxh) liggend
1/4 pagina 93 x 136,5 mm (bxh) staand
Proefpersonen
Het is mogelijk om oproepen voor proefpersonen te
plaatsen. Voor allerlei diabetesonderzoeken, bijvoorbeeld
nieuwe geneesmiddelen, kunnen onderzoeksinstituten
mensen met diabetes werven die als proefpersoon mee
willen werken. Deze oproepen moeten voldoen aan een
aantal criteria zoals een METC-goedkeuring. Tarieven
en mogelijkheden op aanvraag.

Sluitings- en verschijningsdata 2020
Diabc

Sluitingsdatum

1
2
3
4
5
6

7 januari
14 januari
		
26 mei
2 juni
21 juli
28 juli
15 september
22 september
3 november
10 november

Februari
April (Jubileumnummer)
Juni
Augustus
Oktober
December (en JONG-magazine)

Aanleveren advertenties

Verschijnt
4 februari
21 april
30 juni
25 augustus
20 oktober
8 december

Op alle advertenties is het advertentiebeleid van DVN van toepassing. Deze staat op www.dvn.nl.

SugarKidsClub en JONG

Websites

Doelgroep SugarKidsClub
Kinderen van 0 tot 16 jaar met diabetes. Daarnaast
bereiken we via deze club de ouders en familie van
kinderen met diabetes. Van alle kinderen jonger dan
16 jaar met diabetes is het merendeel lid!

Doelgroep van dvn.nl en diabetestrefpunt.nl
Deze vernieuwde websites zijn er voor alle mensen met
diabetes en hun omgeving. Adverteren is mogelijk op de
homepages.

Inspiratie en educatie voor kinderen
DVN vindt het belangrijk om er te zijn voor kinderen met
diabetes. Kinderen (en hun ouders) zijn de toekomst.
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd,
zoals educatieve kampen, gezinsweekenden en
dagactiviteiten en dagjes uit. De club biedt herkenning,
inspiratie en educatie voor kinderen met diabetes.
Bijzondere uitgaven
SugarKidsClub Minimagazine, JONG-magazine en
mail naar a.de.kooter@dvn.nl voor meer informatie.
JONG met diabetes
Volgend jaar komt er weer een JONG-magazine uit
voor jongeren van 16 tot 30 jaar.

Bereik
www.dvn.nl is goed voor 73.000 unieke bezoekers
en 126.840 pageviews per maand. Likes Facebook: 8.239
Volgers Twitter: 10.700 Volgers LinkedIn: 2.397
Communityleden DiabetesTrefpunt: 5.985
Tarieven banner op homepage
Alle tarieven zijn per maand en in euro’s (excl. BTW).
1 maand
3 maanden
6 maanden
€ 1.125
€ 950
€ 750
Technische gegevens homepagebanner
Formaat 336 x 280 pixels (liggend), jpg-bestand, met URL
naar zelfgekozen website, resolutie 72 dpi, kleur in RGB.
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Informatie
Diabetesvereniging Nederland, Fokkerstraat 27, 3833 LD Leusden
Contactpersoon: Astrid de Kooter (033 - 4341968, a.de.kooter@dvn.nl)

