Advertentiemogelijkheden

WAAROM
MAAGVERKLEINING.INFO?
Meer dan 100.000 mensen in Nederland hebben
last van morbide obesitas. En dat aantal groeit
gestaag. Maagverkleiningsoperaties worden
steeds vaker uitgevoerd; in 2018 zullen er rond de
12.000 mensen een maagverkleining krijgen.
Een doelgroep die steeds groter wordt en waar
goede informatievoorziening ontzettend
belangrijk voor is.
Met Maagverkleining.info willen we mensen die
zich oriënteren op een maagverkleining van goede
informatie voorzien. Maar ook voor iedereen die al
een bariatrische ingreep heeft gehad én de
medisch verwijzers die deze patiënten in de
wachtkamer hebben en begeleiden is deze website
een informatiebron.

OPZET
MAAGVERKLEINING.INFO
De website is een initiatief van Willeke van den
Heuvel, auteur van het boek 'Banaan of kiwi?, alles
wat je wilt weten over maagverkleiningen'. Zelf
ervaringsdeskundige.
Voor haar boek heeft zij veel (medisch)
specialisten mogen interviewen. Veel van deze
specialisten werken mee aan dit
informatieplatform: chirurgen, internisten,
voedingsdeskundigen, bewegingsdeskundigen,
imagostylisten, receptenmakers, etc.
De onderwerpen die o.a. behandeld worden:
Soorten operaties
Traject voor en na de operatie
Recepten, eiwitten, vitamines
Voedings- en bewegingsadviezen
Mindset en balans

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
Maagverkleining.info biedt
adverteerders beperkte ruimte om te
adverteren. Alleen aan de zijkant van
de berichten en pagina's is er de
mogelijkheid om een tweetal
advertenties op te nemen en bovenaan
elke pagina.
Een advertentie kan op een pagina
komen, op losse berichten/blogs maar
ook op een categorie (bijvoorbeeld de
categorie vitamines, recepten, etc.).
Meer weten wat de mogelijkheden zijn?
We denken graag mee! Ook staan we
open voor samenwerkingen.
adverteren@maagverkleining.info

SIZE DOES MATTER
Skyscraper.
Formaat 160 x 600 px
Per losse pagina/blog 75 euro
ex btw per maand

Prijs per maand. Reserveren kan per 3 maanden.
Direct een jaar vastleggen?
11 maanden betalen.
Advertentieblok.
Formaat 336 x 280 px
Per losse pagina/blog 50
euro ex btw per maand

Prijs per categorie: losse tarief x4
Categorieën:
Nieuws, Voedingsadvies, Recepten, Bewegen ,
Mindset, Klachten en complicaties, Vitamines,
Kledingadvies, Persoonlijke verhalen

Leaderboard.
Formaat 728 x 90 px
Per losse pagina/blog 125 euro ex btw per maand

Coming together is the beginning.
Keeping together is progress.
Working together is succes.
Henri Ford

WERKWIJZE
We staan altijd open voor interessante
samenwerkingen. Heb je een idee,
suggestie of wil je meewerken aan het
succes van Maagverkleining.info?
Maagverkleining.info
Bovendijk 132
3045 PC Rotterdam
015-2010466
adverteren@maagverkleining.info
info@maagverkleining.info
www.maagverkleining.info

