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FORMAAT EN TARIEF
Bladspiegel
210 x 280 mm (bxh)
Zetspiegel
180 x 245 mm (bxh)

BLADFORMULE
Het wetenschappelijk tijdschrift Sport &
Geneeskunde richt zich op iedereen met
een wetenschappelijke interesse voor sport
en gezondheid. Sport & Geneeskunde bevat
artikelen gerelateerd aan wetenschappelijk
onderzoek, de sportmedische praktijk,
klinische studies, casuïstiek, boekbesprekingen en proefschriften, referaten en
congresteksten en relevant nieuws van de
vereniging Sport & Geneeskunde biedt de
mogelijkheid tot publicatie van manuscripten
betreffende origineel onderzoek, klinische
studies, casuïstiek of overzichtsartikelen op
het terrein van de sportgeneeskunde in de
breedste zin van het woord, inbegrepen
revalidatie, inspanningsfysiologie, bewegingswetenschappen, biomechanica,
biomedische wetenschappen en sportpsychologie.
DOELGROEP
Iedereen met een wetenschappelijke
interesse voor sport en gezondheid,
waaronder sportartsen en
(sport)fysiotherapeuten.
VERSCHIJNINGSFREQUENTIE
Editie 1
28 maart
Editie 2
27 juni
Editie 3
19 september
Editie 4
21 november

1/1 pagina

210 x 280 mm

€ 1800

+3 mm rondom voor afloop

Advertenties aanleveren als HR PDF of cPDF.
TOESLAGEN
Pagina 2/3 omslag: 10% over de
plaatsingskosten. Plaatsing op achterpagina niet
mogelijk.
LEVERANCIERSINDEX
1/8 advertentie, alleen te boeken als jaarpakket
met een totaalprijs van € 1125.
1/4 advertentie, alleen te boeken als jaarpakket
met een totaalprijs van € 2125.
Tussentijds nieuwe PDF advertentie aanleveren
in mogelijk. De leveranciersindex plaatsen we
achterin het blad.
BIJSLUITERS & VOORKEURSPLAATSINGEN
Neem contact op over de mogelijkheden.
Alle prijzen zijn exclusief btw.

WAT KRIJGT U ALS SPONSOR
Voor aanvang van het congres
• Logovermelding in de digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen en op de congrespagina
• 1/1 pagina full colour in het vakblad Sport & Geneeskunde, t.w.v. € 1800
(een exemplaar wordt naar u toegestuurd per post)
• Korte tekst met logo en link in de sponsornieuwsbrief
Tijdens het congres
• Logovermelding op de openingssheet van het plenaire programma vermelding/
dankwoord door dagvoorzitters
• 6m 2 expositieruimte met een presentatietafel en stoelen + stroomvoorziening op het
demonstratieplein
• Gratis entree/congresdeelname voor standbemanning (2 personen) inclusief diner en
feestavond
• 2 passe-partouts voor relaties
• 1/2 pagina full colour advertentie in het abstractboek
• Powerpointslide laten meedraaien op de televisieschermen
• Meetweeten; worden getoond
• Middels netwerkapp direct contact te leggen met deelnemers
Na afloop van het congres
• Vermelding in het congresverslag en bedankadvertentie met logo in Sport &
Geneeskunde
• Toegang tot het congres als sponsor zoals hierboven genoemd vergt een investering
van € 2950
• Wilt u in alle vier de edities van Sport & Geneeskunde adverteren, dan wordt de
totaalprijs inclusief bovenstaand sponsorpakket en vier keer 1/1 full colour € 7630
PARTNER EN ONLINE
Wilt u partner worden van het platform en zichtbaar zijn op
www.sportengeneeskunde.nl, dan doen we met plezier een maatwerkvoorstel.

CONTACTPERSOON
Wendy Coppers
E wendy@sportsmedia.nl
T +31 (0)6-155 242 26

EDISONBAAN 14-F
3439 MN NIEUWEGEIN

Datum: 23 en 24 november 2017
Aantal deelnemers congres: 450. Er komen veel fysiotherapeuten en behandelaars naar
het congres. Voor actuele informatie over locatie, sprekers etc.
www.sportmedischwetenschappelijkjaarcongres.nl

PAKKET SPORTGEZONDHEIDSZORG
Het is ook mogelijk om naast Sport & Geneeskunde de doelgroep van sportmasseurs,
sportzorgmasseurs en wellnessmasseurs te bereiken. We kunnen dan de titel
Sportmassage, vakblad van NGS in een oplage van 6.000 exemplaren aanraden of de
NGS Kennisdag waar 350 sportmasseurs elkaar ontmoeten. Deze Kennisdag is in
september 2017.

T +31 (0)30 707 30 00

WWW.SPORTSMEDIA.NL
INFO@SPORTSMEDIA.NL

TWITTER: @ARKOSPORTSMEDIA
FACEBOOK.COM/ARKOSPORTSMEDIA

