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Dierenpraktijken is het relatiemagazine
dat de Nederlandse dierenartsenpraktijken
aanbieden aan hun cliënten. Deze kunnen het
blad gratis meenemen uit de wachtkamer van
de dierenartsenpraktijk. De oplage bedraagt
ongeveer 25.000 exemplaren, waarvan een deel
op beurzen wordt verspreid.
Dierenpraktijken is een hoogwaardig, fullcolour
magazine met redactioneel sterke artikelen, die
altijd door deskundigen geschreven of getoetst
worden. Het blad rust op vier belangrijke pijlers:
mens en dier • medische informatie • gedrag •
praktische informatie.
Dierenpraktijken is een ideaal advertentiemedium
voor producenten en aanbieders van diergeneesmiddelen, diervoeders en andere benodigdheden
voor gezelschapsdieren. Dierenpraktijken creëert
immers een ‘umfelt’ waarin producten optimaal
tot hun recht komen en bereikt de kern van hun
doelgroep: dierenbezitters die vol zorg met hun
dieren omgaan. Omdat het magazine bovendien
door dierenartsen uitgereikt wordt, heeft het een
heel hoog vertrouwensgehalte.
Dierenpraktijken is al meer dan 25 jaar een fraai
mediatool. De uitgever staat garant voor de nodige
marketingacties om het blad nadrukkelijk bij de
dierenbezitter onder de aandacht te brengen.

VAN SPLUN T E R MED IA
Postbus 58
7590 AB Denekamp
Nederland

Verschijningdata 2023
3/3 - 2/6 - 1/9 - 24/11
Uiterste aanleverdatum
8/2 - 10/5 - 9/8 - 1/11
Tarieven full colour
1x
1/1 pagina € 1.550,1/2 pagina € 975,1/4 pagina € 750,1/8 pagina € 475,-

2x
€ 1.475,€ 895,€ 695,€ 450,-

4x
€ 1.375,€ 775,€ 650,€ 395,-

Prijzen exclusief 21% BTW.
Toeslagen
Toeslag voorkeur/omslag +25%
Vermelding op productpagina: vraag naar de
tarieven.
Aanleverspecificaties
2/1 page (spread)
420 x 260 mm
1/1 pagina (aflopend)
210 x 260 mm
1/2 pagina (liggend)
190 x 115 mm
1/2 pagina (staand)
90 x 240 mm
1/4 pagina
90 x 115 mm
1/8 pagina
90 x 52,5 mm
Afloop = 3 mm.
Aanleveren als full colour ‘Certified PDF’ (PDF/X).
Gebruik van steunkleuren en RGB niet toegestaan.
Banners
Rechter Sidebar

320 x 150 px

€ 175,-

Overig
Tarieven meehechters, bijsluiters, nieuwsbrieven
op aanvraag.
Contact
Jaap van Splunter
+31 (0)6 15 45 39 58
sales@vanspluntermedia.com
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