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Bladformule

Veehouder en Veearts biedt actuele en seizoensgerichte informatie op het gebied van diergezondheidszorg en is gericht op veehouders. Dit vakblad wordt samengesteld door een
enthousiaste redactieraad, bestaande uit dierenartsen werkzaam in de praktijk of het bedrijfsleven. Hun adviezen staan garant voor een praktische uitwerking van diergezondheidsthema’s.

Lezers
Veehouders ontvangen Veehouder en Veearts als relatiemedium van hun bedrijfsdierenarts. Dierenartsen gebruiken dit vakblad als aanvulling op de bedrijfsbegeleiding.
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Aanleveren als
•	Certified PDF (magazine)
•	Maximaal 8 Mb
•	Foto’s en logo’s in hoge resolutie,
minimaal 300 dpi
•	Bij aflopend formaat van de advertentie:
4 mm afsnede rondom
•	Geen steunkleuren in de advertentie gebruiken
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Voor op-/onderleggen, meehechten van folder(s) en/of opplakken van antwoordkaart(en) is
vooraf overleg aanbevolen.
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Tarief per plaatsing in kleur (Tarief in euro excl. BTW)
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De kosten voor een spreadpagina zijn 1,5 keer de 1/1 paginaprijs.
Kosten voor vervaardigen of corrigeren van drukmateriaal zijn 75 euro per uur.
Tarief voor bijsluiters, meehechters, onderleggers en opplakkers: op aanvraag.
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Webredactie

Voor digitale advertentie mogelijkheden verwijzen wij u naar Veearts.nl
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