Adverteren op de
Nationale Zorggids

Uw doelgroep,
ons bereik.

Wie wij zijn:
De Nationale Zorggids biedt veel mogelijkheden voor u als adverteerder.
Als een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland weten
wij namelijk een groot publiek aan ons te binden. Daarnaast zorgt onze
branchegerichtheid ervoor dat onze doelgroep zeer specifiek is. Hierdoor
bereikt u eenvoudig het publiek dat u wilt bereiken!
Met deze brochure vertellen we u graag meer over alle mogelijkheden!
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Liever direct contact?
Liever direct contact met ons opnemen? Dat
kan! U kunt ons direct bellen op: 050-3173125 of
e-mailen naar: adverteren@nationalezorggids.nl

Adverteren op NZG:
De voordelen:
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Hét nieuwsplatform voor het totale zorgsegment
Op onze site www.nationalezorggids.nl bieden wij onze lezers
dagelijks een compleet overzicht van actueel zorgnieuws, aangevuld
met achtergronden, toelichtingen en wetenswaardigheden.
Daarnaast bieden wij ook ruimte voor opinie.
Zo laten we zorgmedewerkers,
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beleidsmakers en andere
toonaangevende spelers uit de
zorgsector aan het woord over
verschillende onderwerpen.

Een groot publiek
Dagelijks trekken wij een groot publiek
met lezers uit de complete zorgsector.
We zijn dan ook een van de grootste
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Een sterke online aanwezigheid

nieuwssites van Nederland.

Vanaf de lancering van De Nationale
Zorggids, hebben wij ons direct gefocust
op online. We zijn constant bezig met het
doorontwikkelen van onze website en dat
wordt gewaardeerd door onze lezers.
Daarnaast lopen wij voorop als het gaat om het
inzetten van sociale media. Via onze sociale media
kanalen bereiken wij meer dan 130.000
relevante volgers. Deze sociale media
kanalen zetten wij in om de uitingen op
onze site te verspreiden waardoor we
een groot én een gericht bereik weten
te genereren.

Adverteren op de
Nationale Zorggids
Meer weten? Stuur een e-mail naar
adverteren@nationalezorggids.nl
of bel ons direct op:

050-3173125

Uw advertentiemogelijkheden
Door onze branchegerichtheid beschikken wij over een grote maar erg specifieke
doelgroep. Hierdoor bereikt u eenvoudig het publiek dat u wilt bereiken!
We bieden verschillende advertentiemogelijkheden aan. Voor de invulling hiervan
geven we u alle ruimte maar vanzelfsprekend staan we ook voor u klaar om al uw
vragen te beantwoorden of om u van advies te voorzien!

Dit is een redactioneel stuk met een commerciële insteek. U kunt uw
eigen tekst en afbeelding aanleveren en wij zorgen er vervolgens voor
dat deze tussen onze artikelen geplaatst wordt met dezelfde opmaak
als de normale redactionele stukken. Zo kunt u uw boodschap op een
leesvriendelijke manier overbrengen op de doelgroep! Het is mogelijk om
ook video in de webvertorial te verwerken.

Webvertorial

Vanaf €350,-

Vacatures (Multimedia)
We kunnen uw vacature crossmediaal plaatsen om een zo groot mogelijk
bereik te genereren. U kunt de vacature zelf plaatsen op onze website,
desgewenst met link en trackingscode. De door u bijgeleverde tekst wordt –
naar wens met video - geplaatst op de artikelpagina bij Vacatures en wordt
door ons op meerdere sociale media onder de aandacht gebracht.
Indien u een groot aantal vacatures heeft, kunt u hier een abonnement voor
afsluiten en het aanleveren laten verlopen via een gestandaardiseerde
XML-feed.

Vanaf €199,-

We kunnen uw boodschap omzetten naar een Tweet en deze verspreiden
onder onze 130.000 volgers. De gewenste dag, de tijd en de accounts
kunnen door u zelf worden vastgesteld.

Vanaf 2 cent/volger

Tweettorial

Op de Nationale Zorggids kunt u verschillende soorten banners
plaatsen, variërend in grootte, boodschap en tijdsbestek. U kunt
zelf uw banner aanleveren, die wij vervolgens voor u plaatsen op
basis van CPM (kosten per duizend vertoningen).

Banners
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Mediapakket
Wilt u op een voordelige manier bij ons adverteren? Dan biedt ons
mediapakket een uitgelezen kans voor u! Met ons mediapakket bent
u ervan verzekerd dat uw boodschap constant op een frisse manier
wordt verspreid én kunt u gebruik maken van vrijwel al onze
mogelijkheden! Ons mediapakket kent een looptijd van minimaal 12
maanden en biedt u de kans om al uw vacatures, aankondigingen & events,
nieuws- en persberichten en advertorials te plaatsen. Wilt u hier gebruik
van maken, maar heeft u geen eigen marketeers of tekstschrijvers?
Geen probleem! Voor een kleine meerprijs doen onze professionele
webredacteuren dit voor u. Onze pakketten zijn in verhouding zeer
voordelig en al beschikbaar vanaf € 180,00 per maand.

Meer weten?
Meer weten over alle mogelijkheden die de
Nationale Zorggids biedt?
Bekijk de factsheets of neem contact met ons op.
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