JOUW ADVERTENTIE IN 22 000
BRIEVENBUSSEN IN TURNHOUT?
HET KAN!

ZIN
JE KUNT NU ADVERTEREN IN HET
TWEEMAANDELIJKSE GRATIS MAGAZINE
VAN ZORGGROEP ORION
Dit tweemaandelijkse magazine van
Zorggroep Orion wordt verdeeld over heel
Turnhout in 22 000 brievenbussen. Met de
artikels inspireren we de lezer over de
mogelijkheden van een actieve levensstijl
waarbij ze zolang mogelijk zelfstandig hun
eigen leven kunnen leiden. Er is vaak een
link met de visie op mensgerichte zorg, de
werking of het aanbod van Zorggroep
Orion. Het blad is bedoeld voor iedereen
met een zorgvraag, interesse in zorg of in
diensten die daarmee in verband kunnen
staan.
ZIN kan het uitgelezen middel zijn om
jouw doelgroep te bereiken in Turnhout.
Op de volgende pagina lees je alle
praktische info hierover.

WAT KOST
IN ZIN?

EEN

ADVERTENTIE

TARIEVEN & AANLEVERING
ADVERTENTIES
TARIEVEN
exclusief 21% BTW
Advertentie
1/3 pagina is: 400 euro exclusief btw
1/1 pagina is: 900 euro exclusief btw
1/3 pagina op de backcover is: 450
euro exclusief btw

AANLEVERING EN EXACT FORMAAT ADVERTENTIES MAGAZINE ZIN
De advertenties kunnen best als hoge resolutie pdf aangeleverd
worden (300 dpi) en in CMYK. Snijtekens en afloop zijn niet nodig
voor advertenties omdat de advertenties binnen de marges blijven.
Het formaat van een derde pagina is 184 x 85,5 mm (BxH)
Het formaat van een volledige pagina is 184,5 x 261 mm (BxH)
6 EDITIES PER JAAR:
januari-februari, maart-april, mei-juni, juli-augustus, septemberoktober, november-december

10% korting voor wie intekent voor
een volledig jaar: nl. 6 edities
Wij plaatsen geen publireportages
omdat dit tot verwarring bij de lezers
kan leiden.

OVER ZORGGROEP
ORION
Voor meer info:

Zorggroep Orion omvat

Zorggroep Orion

woonzorgcentrum De Wending,

Dienst communicatie - ZIN

woonzorgcentrum De Vliet, de groep van

communicatie@zorggroep-orion.be

Assistentiewoningen, lokaal

014 28 40 00

dienstencentrum Albert Van Dyck,
ontmoetingscentrum De Meerloop en
dienstencentrum De Schoor in Turnhout.
Ruim 200 medewerkers en 240
vrijwilligers zetten zich samen in om
integrale, kwalitatieve en mensgerichte

www.zorggroep-orion.be

zorg- en dienstverlening te bieden.

