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Support Magazine is een tijdschrift voor mensen met een
lichamelijke beperking. Serieus, onafhankelijk, positief van
toon en met veel aandacht voor eigentijdse lifestyle-onderwerpen 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.
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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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Kids in the picture!

Lezersprofiel
Mensen met een lichamelijke handicap, direct betrokkenen,
zorgverleners en beleidsmakers.
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Magazine 7x per jaar, inclusief Vakantie-editie,
oplage 3.500
Website supportmagazine.nl
Gemiddeld 3.200 unieke bezoekers per maand
Nieuwsbrief 1.350 abonnees
Facebook 2.000 volgers
Twitter 1.650 volgers

Verschijningsdata 2019 print
Editie

Thema

Sluiting aanleveren

Verschijning

1

Wonen en werken

januari 2019

februari 2019

2

Elektrische rolstoel

maart 2019

april 2019

3

Maatje meer

mei 2019

juni 2019

4

Auto/rehacare

juli 2019

augustus2019

5

Kids

september 2019

oktober 2019

6

Robotica

november 2019

december 2019

7

Vakantie-editie

november 2019

december 2019

14:38

Adverteren magazine (alle tarieven zijn exclusief btw)
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief €

1/1 pagina

210 x 297

2.250

1/2 pagina staand

93 x 275

1.585

1/2 pagina liggend

93 x 275

1.585

1/4 pagina staand

90 x 132

820

1/4 pagina liggend

185 x 64

820

Branded Content*

+ 750 per pagina

* Inclusief redactie

Supportmagazine.nl & Nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks op vrijdag
verstuurd.

Adverteren www.supportmagazine.nl (alle tarieven zijn exclusief btw)
Formaat

b x h pixels

Tarief €

Top banner

280 x 164

350 per maand

Sidebanner

239 x 107

275 per maand

• Minimale contractperiode: 1 maand, korting bij langer lopende contracten.

Advertorial en Banners nieuwsbrief
Uw eigen tekst van maximaal 400 woorden met afbeelding op de website en een introductietekst (max 40 woorden) in de
nieuwsbrief.

Adverteren nieuwsbrief (alle tarieven zijn exclusief btw)
Formaat

b x h pixels

Tarief €

Full banner

600 x 100

371 per plaatsing

Advertorial

600 x 400 (.jpg formaat)

371 per plaatsing

• 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.
• Sidebanner
Een sidebanner is een advertentie die naast het nieuws
wordt getoond.

Specificaties online banners
Website

Nieuwsbrief

Bestandstype

jpg, gif, animated gif, html5

jpg

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Aanleveren advertentiemateriaal
Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt
u onze Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een
e-mail met het verzoek om uw advertentiemateriaal in te
leveren. Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/
ongewenste e-mail folder terecht komen.

Advertentiemateriaal ten behoeve van online
plaatsingen (website en nieuwsbrieven) levert u in bij
traffic@archermedia.nl. U ontvangt hiervoor een verzoek
vanuit de afdeling Traffic.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

SUPPORT
magazine
Magazine over leven, wonen en werken met een lichamelijke beperking

Jamie Andrew

de kracht in jezelf
Doorbraak dwarslaesie

Uitgeverij

Vakbladen.com
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Uitgever

Roeland Dobbelaer

Redactie

Vakbladen.com
Monique Wijnen
m.wijnen@vakbladen.com
+31 (0)6 2368 0794
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Advertentie-exploitatie Archer Media
Jamila Agoudi
j.agoudi@archermedia.nl
088 226 66 87
Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
088 644 06 54

Abonnementen

Mijntijdschrift.com
088 226 66 33
abonnement@mijntijdschrift.com
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