SPECIAL
11 T/M 16 MAART 2019

De Week van Zorg en Welzijn vindt komend jaar voor de zevende keer plaats. Met een grote landelijke
campagne vestigen wij de aandacht op onze sector. In maart 2019 zal de focus liggen op instroom/
werving gericht op zij-instromers en herintreders.
Adverteren
Doel van de Special Week van Zorg en Welzijn is om een realistisch en positief beeld neer te zetten van
werken en leren in zorg en welzijn. Daarnaast is het door zijn verschijning in de week voor de Week van
Zorg en Welzijn de ultieme aanjager voor een deelname aan één van de activiteiten in de regio. Met een
advertentie in de Special krijgt uw deelname aan de Week extra aandacht. Maar ook als uw organisatie
niet deelneemt aan de Week is adverteren een geschikt middel om lezers attent te maken op uw
organisatie, merk of dienst.

Tarieven Special Week van Zorg en Welzijn 2019
Leden/onderwijs
Niet-leden
Editie Twente
1/2 pagina		
€ 990,-		
€ 1.360,1/1 pagina		
€ 1.850,-		
€ 2.470,Editie Achterhoek
1/2 pagina		
€ 540,-		
€ 750,1/1 pagina		
€ 1.020,-		
€ 1.350,Editie Regio Zwolle
1/2 pagina		
€ 680,-		
€ 940,1/1 pagina		
€ 1.280,-		
€ 1.710,Editie Stedendriehoek & Noord-Veluwe
1/2 pagina		
€ 990,-		
€ 1.360,1/1 pagina		
€ 1.850,-		
€ 2.470,Korting bij afname meerdere edities
1/2 pagina: 2 edities 5%, 3 edities 15%, 4 edities 30%
1/1 pagina: 2 edities 10%, 3 edities 25%, 4 edities 40%
De Special wordt zonder winstoogmerk uitgegeven, bedragen
zijn excl. btw. Technische aanleverspecificaties worden separaat
aan u toegezonden.

Uiterlijke reserveerdatum:
4 januari 2019

Oplage en verspreiding
De Special in het kader van de Week van Zorg en
Welzijn is een eigentijds vormgegeven full colour
huis-aan-huisblad met afwisselende artikelen,
gericht op werken en leren in zorg en welzijn.
Alle informatie wordt op een toegankelijke en
aansprekende wijze gebracht. Dit huis-aan-huisblad verschijnt met een totaaloplage van ruim 4
miljoen huishoudens. In de regio Oost-Nederland
verschijnt hij in 4 edities met een oplage van in
totaal 707.000 exemplaren. Daarmee bent u verzekerd van veel exposure.
Editie Twente: 217.000
Editie Achterhoek: 119.000
Editie Regio Zwolle: 152.000
Editie Stedendriehoek & Noord-Veluwe: 219.000

Voor vragen bel of mail!
communicatie@wgvzorgenwelzijn.nl
088-2556650

