Gezondheidszorgwijzer
Informatie en Tarieven 2019

www.gezondheidszorgwijzer.nl

De populaire Gezondheidszorgwijzer geeft haar gebruikers al sinds 1994 een zo breed mogelijk beeld
van de aangeboden gezondheidszorg in de regio, zowel regulier als alternatief. De handige A5-gids is
onderverdeeld in overzichtelijke rubrieken, van Acupunctuur tot Zwangerschapsbegeleiding en wordt
ondersteund door een gebruiksvriendelijke website waarop extra informatie beschikbaar is.

Verspreiding
De Gezondheidszorgwijzer wordt verspreid middels
herkenbare displays in de wachtkamers van
huisartsen, gezondheidscentra, ziekenhuizen, en via
de vele deelnemers aan de gids. Vrijwel continue
worden er nieuwe verspreidingspunten toegevoegd,
zoals bibliotheken en apotheken.

Deelname
Wij bieden deelnemers de mogelijkheid om hun
organisatie, gedurende 2 jaar, onder de aandacht
van honderden patiënten in de regio te brengen.
Standaardvermeldingen bevatten de bedrijfsnaam,
het adres, het telefoonnummer en, indien aanwezig,
een internetadres. Optioneel kunnen er extra
tekstregels of stijlelementen worden toegevoegd.
Hiervoor hoeft slechts de tekst aangeleverd te
worden die de deelnemer in de gids wenst op te
nemen. Onze professionele studio verzorgt gratis de
opmaak van de vermeldingen en stuurt voor
plaatsing een zetproef waarop éénmalig kosteloos
correcties kunnen worden aangebracht.

Standaardvermeldingen 2019
A
B
C
D

Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en internetadres
Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en internetadres, 1 extra tekstregel
Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en internetadres, 4 extra tekstregels
Plaatsing in een opvallend kader
Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en internetadres, 8 extra tekstregels
Plaatsing in een opvallend kader

€ 300,-€ 350,-€ 500,-€ 750,--

Een basisvermelding op de website www.gezondheidszorgwijzer.nl is in het tarief inbegrepen.

Nieuw: Opvallende full colour advertorials in de Gezondheidszorgwijzer!
Wilt u veel informatie delen? Heeft u een complexe boodschap te vertellen of wilt u gewoon meer
opvallen? Dan zijn de full colour advertorials wellicht iets voor u ! Advertorials zijn commerciële
boodschappen die in de stijl van een redactiepagina worden vormgegeven. Door de redactionele
uitstraling worden deze boodschappen beter opgemerkt en beter onthouden waardoor ze een grotere
kans op conversie bieden. Een advertorial kan zowel regionaal als landelijk worden ingezet en biedt
een jaar lang maximale exposure midden in uw doelgroep ! Iedere editie van de
Gezondheidszorgwijzer bevat maximaal 4 advertorials die op de eerste pagina’s van de gids worden
geplaatst.

Voordelen advertorials
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redactionele uitstraling
Zeer hoge attentiewaarde en midden in de doelgroep
Grotere kans op conversie
Geschikt voor veel informatie of complexe boodschappen
Opmaak door onze eigen studio
Exclusief, maximaal 4 advertorials per uitgave
Tevens plaatsing op onze website
Mogelijkheid om advertorials ook landelijk in te zetten
Een jaar lang maximale exposure in de Gezondheidszorgwijzer

Tarieven advertorials
Voor een 1/1 pagina full colour advertorial in de Gezondheidszorgwijzer betaalt u slechts € 950,--,
exclusief BTW. Een advertorial bevat ca. 300 woorden tekst, 1 grote afbeelding, een bedrijfslogo en
uw contactgegevens. In het tarief is de opmaak inbegrepen, inclusief een éénmalige correctieronde.
Plaatst u een advertorial in meerdere edities van de Gezondheidszorgwijzer, dan ontvangt u per extra
editie € 50,-- doorplaatskorting.

Bedrijfsprofiel website
Afnemers van een advertorial krijgen, in combinatie met een vermelding in de gids, de beschikking
over een uitgebreid bedrijfsprofiel op de website www.gezondheidszorgwijzer.nl. Een bedrijfsprofiel
bestaat uit een tekst van maximaal 300 woorden en 2 afbeeldingen of foto’s die door de deelnemer
zelf worden aangeleverd. Het reguliere tarief voor een uitgebreid bedrijfsprofiel op de website bedraagt
€ 150, exclusief BTW.

Website
De volledig vernieuwde website van de Gezondheidszorgwijzer bevat een gedetailleerd overzicht van
zorgverleners in de meest voorkomende rubrieken. Gebruikers vinden deze zorgverleners eenvoudig
door hun adres in te vullen of automatisch te laten bepalen, een rubriek en een straal naar keuze te
selecteren. De website geeft vervolgens snel een overzicht van alle gevonden zorgverleners, inclusief
adres, telefoonnummer, website en gedetailleerde richting aanwijzingen per auto, fiets of openbaar

vervoer.

Bedrijfsprofielen
Ook op de website is het mogelijk om
een organisatie of praktijk extra onder
de aandacht van gebruikers te brengen.
Middels een bedrijfsprofiel wordt, naast
de standaard vermelding, extra informatie
verstrekt omtrent de activiteiten van de

betreffende deelnemer, inclusief 1 of
meerdere afbeeldingen.

Tarieven bedrijfsprofielen
Alle deelnemers aan de Gezondheidszorgwijzer krijgen, gedurende de looptijd van hun overeenkomst,
de beschikking over een basisvermelding op de website in een rubriek naar keuze. Optioneel kan
deze basisvermelding worden uitgebreid met een omschrijving van de activiteiten en full colour
afbeeldingen:
Vermelding

Omvang

Bruto

Extra

Naam, adres, telefoon en website

€

95,--

Maximaal 150 woorden tekst en 1 afbeelding/foto
Uitgebreid

Naam, adres, telefoon en website

€ 150,--

Maximaal 300 woorden tekst en 2 afbeeldingen/foto’s
Vermeldingen Extra en Uitgebreid worden voor een periode van 1 jaar geplaatst. Na afloop worden
deze vermeldingen teruggebracht naar een basisvermelding.

Aanleveren materiaal
Voor uw vermelding in de Gezondheidszorgwijzer levert u zelf tekst en, indien van toepassing,
beeldmateriaal aan. Onze studio verzorgt de opmaak van uw vermelding of advertorial volgens een
herkenbaar stramien en stuurt u voor plaatsing een zetproef. Hierop kunt u éénmalig kosteloos
correcties laten aanbrengen. Een maand voor het verschijnen van de 2e editie ontvangt u een e-mail
met het verzoek om eventuele wijzigingen in uw vermelding aan ons door te geven.

Productie en verspreiding
Zodra u uw zetproef heeft goedgekeurd, zorgen wij voor de productie en de verspreiding van de
Gezondheidszorgwijzer. Iedere deelnemer ontvangt u een gratis display, inclusief 8 exemplaren die
onder patiënten kunnen worden verspreid. U kunt gratis exemplaren nabestellen zolang de voorraad
strekt.

Facturatie en betaling
Nadat de Gezondheidszorgwijzer in uw regio is verspreid, ontvangt u de factuur voor de betreffende

plaatsing. Wij vragen u vooraf aan te geven op welke manier u deze factuur wenst te voldoen, op
factuurbasis (betalingstermijn 14 dagen) of via automatische incasso (5% korting op het tarief).

Looptijd en beëindiging
Uw standaard vermelding wordt 2 jaar lang geplaatst in een regio naar keuze. Een advertorial plaatsen
wij 1 jaar. Na afloop van deze periode eindigt uw overeenkomst automatisch. Wij zullen voor het einde
van uw overeenkomst contact met u opnemen om een eventuele verlenging te bespreken.

Samenvatting Gezondheidszorgwijzer
Met een vermelding in de Gezondheidszorgwijzer komt u minimaal 1 jaar lang onder de aandacht van
mensen in uw regio. Deze mensen hebben een gratis exemplaar meegenomen uit de wachtkamer
van erkende zorgverleners en raadplegen de gids zodra zij behoefte hebben aan een bepaald type
zorg. Mede door het brede zorgaanbod, de verspreiding via erkende zorgverleners en de ingetogen
vormgeving, is de Gezondheidszorgwijzer al 25 jaar een objectieve en betrouwbare informatiebron
voor vele patiënten in uw eigen regio.

Kalender 2019
Regio

Verschijnt

Reserveren

Materiaal

Zuid-Holland Zuid
Oost Brabant
Noord Nederland
West en Midden Brabant
Haarlem en Alkmaar
Friesland
Amsterdam
Limburg
Haaglanden
Midden en Oost Nederland
Zeeland
Utrecht
Overijssel

25/01/2019
22/02/2019
29/03/2019
29/03/2019
26/04/2019
31/05/2019
28/06/2019
26/07/2019
30/08/2019
27/09/2019
25/10/2019
29/11/2019
27/12/2019

28/12/2018
25/01/2019
22/02/2019
22/02/2019
29/03/2019
26/04/2019
31/05/2019
28/06/2019
26/07/2019
30/08/2019
27/09/2019
25/10/2019
29/11/2019

31/12/2018
28/01/2019
25/02/2019
25/02/2019
01/04/2019
29/04/2019
03/06/2019
01/07/2019
29/07/2019
02/09/2019
30/09/2019
28/10/2019
02/12/2019

* Verschijningsdata onder voorbehoud

Voorwaarden
•
•

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW;
Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing;

Informatie en Reserveringen
De Gezondheidszorgwijzer is een uitgave van Salutem Media BV. Heeft u vragen over de
Gezondheidszorgwijzer of wilt u, net als vele zorgverleners in uw regio, ook een vermelding in deze
populaire gids opnemen? Neem dan contact op met onze klantenservice via info@salutemmedia.nl.

Salutem Media BV
Kabelweg 21, 1014 BA Amsterdam
E. info@salutemmedia.nl| I. www.salutemmedia.nl

www.gezondheidszorgwijzer.nl

