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tarief per plaatsing

FORMAAT Afm. (in mm) 1x 2x 4x

Advertentie

1/1 pag 297 x 420 3.900 3.500 3.100

1/2 pag 267 x 180 2.300 2.100 1.900

IM (op redactiepag.)

2 kolom 131 x 65 775 675 625

Overige

Advertorials zie paginatarieven

Commerciële bijlagen: op aanvraag

Voorkeursplaatsing + 50% / cover op aanvraag

Tarief in euro’s, per plaatsing, exclusief btw.

Verschijningstabel

Editie Verschijning Materiaal sluiting

1 di. 25 februari ma. 27 januari

2 di. 2 juni ma. 4 mei

3 di. 8 september ma. 10 augustus

4 di. 8 december ma. 9 november

ALGEMENE INFORMATIE

ICT/zorg wordt uitgegeven door De Nederlandse Uitgeefgroep bv.

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE

Ieder kwartaal, 4x per jaar.

REDACTIONELE FORMULE

ICT/zorg is een kwartaalmagazine voor ict-management in de zorgsector. De 

uitgave bericht over trends, innovatie, automatiseringsvraagstukken, best practices en 

cases, actualiteiten, bedrijfsnieuws, loopbaan, agenda / events. Daarnaast informeert 

ICT/zorg lezers over de aanbieders van ict-services en -solutions. ICT/zorg 

richt zich in Nederland op managers en ict-professionals, die binnen de zorgsector 

verantwoordelijk zijn voor aanschaf, implementatie en beheer.

ADVERTORIALS

Het realiseren van meer en betere zorg met minder middelen is de grote uitdaging 

waar zorgaanbieders voor staan. Ict-middelen bieden kansen om het beter en 

 effi ciënter te doen. Meer met Minder. Wat is de visie van de ict-dienstverleners en 

met welke producten en diensten helpen zij de zorgprofessionals.

VERSPREIDING

ICT/zorg is gericht op beslissers bij organisaties in de complete Nederlandse 

zorgsector (care en cure) en bereikt de beslissers bij ziekenhuizen, revalidatie-

centra, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, welzijn, GGZ, GGD en 

overheidsinstanties. De uitgave is gericht op managers IT / ICT / automatisering, 

CIO’s en CFO’s. Daarnaast bereikt ICT/zorg de toeleverende ict-bedrijven in 

Nederland.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bladspiegel: 297 x 420 mm

Zetspiegel:   267 x 365 mm

Drukprocédé:  offset rotatie

Papiersoort binnenwerk: 80 grams

Raster:  60

Productiemateriaal:    Certifi ed PDF 

Digitaal aanleveren: productie@dnu.nl
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