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UNieke PartNertOegaNg (24/7)
InFysio Partners krijgen toegang tot InBedrijf, het eigen deel binnen 
de InFysio website, om bedrijfsnieuws, ontwikkelingen en innovaties 
aan te bieden. Een unieke partnertoegang, uiteraard 24/7 toegan-
kelijk. 

Bereik
InFysio Magazine wordt verspreid naar 5.900 adressen per uitga-
ve. Het Magazine wordt exclusief verstuurd naar praktijkeigenaren, 
hoofden van afdeling en alle sportfysiotherapeuten van Nederland. 
InFysio wordt door fysiotherapeuten al jaren het vaakst genoemd 
als onafhankelijk platform.

Uitgever:  Phytalis
Mediavormen:  Vakblad, App, Website en 

Social Media gericht op alle 
fysiotherapeuten.

Verschijningsfrequentie: Magazine 6x per jaar. 
 App 24/7. 
 Website 24/7
telefoon:  +31(0)70-3206157
Contactpersonen:  Robert Hoogland

inFysio Social

InFysio is actief op (peil december 2015):

Twitter (2350 volgers)
Facebook (550 likers)

inFysio e Nieuws, de digitale nieuwsbrief van InFysio, wordt 10 
keer per jaar verzonden naar ongeveer 5.000 opt-in mailadressen.

inFysio website is een zeer uitgebreid platform met vele sessies 
per jaar. Veel returning visitors, opvallend veel jongere bezoekers. 
Gekoppeld aan Social Media.

inFysio academy ziet jaarlijks over de 150 fysiotherapeuten die 
een opleiding van InFysio Academy volgen.

PartNer OF adVerteerder?
InFysio kent losse tarieven en 3 partnerships. Deze parrtnerships 
heten:

> InFysio Full
> InFysio Medium
> InFysio Small

Verrijking, versterking en winst

Samenwerken met inFysio binnen uniek contentpartnership

gemiddeld aantal lezers

De website van InFysio Magazine (magazine.infysio.nl) plaatst alle artikelen door en heeft een enorm bereik. Ons 
topartikel in 2015 is ruim 1200 keer gelezen. Het gemiddelde zit op 550 lezers per artikel, een zeer hoog gemiddelde.

topartikel



Wat houdt samenWerken in?

deeL 1 HOMePage
Op de homepage is plek gereserveerd, met uw logo en link naar uw 
eigen website/landingspagina. Van groot naar klein.

deeL 2 iNBedrijF
In de categorie InBedrijf kunt u al uw eigen berichten plaatsen. Met 
uw eigen inlog uploadt iedere samenwerkingspartij eigen content 
(tekst met foto en/of video en/of link). Deze berichten komen als 
concept bij de redactie binnen. Na goedkeuring door de redactie is 
uw bericht online in de categorie InBedrijf.

CONteNtHULP NOdig?
Is het lastig om content te genereren, dan spreken we af dat iedere 
maand een vaste medewerker van Phytalis een telefonisch onder-
houd heeft om een bericht te schrijven en online te zetten. Meerkos-
ten hiervoor zijn 25 cent per woord.

iNVeSteriNg
Afhankelijk van uw pakketkeuze biedt InFysio zeer aantrekkelijke 
investeringen, zie tabel pakketten.

SPeCiaLe POSitieS, MeeHeCHterS
eN/OF BijSLUiterS
Speciale posities kunnen vooraf worden besproken. Over deze 
posities worden over de brutoprijs de volgende toeslagen berekend: 
voor pagina 2, 3 alsmede voor de achterpagina en de voorlaatste 
pagina geldt een toeslag van 25%. Voor het vooraf afstemmen van 
een speciale plaats, anders dan de genoemde posities, geldt een 
toeslag van 15%. Contentpartners krijgen 10% korting op deze 
tarieven.

Bijsluiters, meehechters, opplakkers en andere bijzondere samenwer-
kingsmogelijkheden werken we graag persoonlijk voor u op maat uit.

Alle toeslagen worden berekend over de gecontracteerde prijs.

niet samenWerken, WeL adVerteren?

adVerteNtietarieVeN iNFYSiO*
FOrMaat 1x 4x 6x

1/1 € 1600 € 1500 € 1400

1/2 € 875 € 800 € 750

1/4 € 550 € 500 € 475

PLAATSING* 1x 5x 10x

e-NieUWS € 250 € 199 € 150

* Tarief per plaatsing

OVerig
Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet gereed advertentiemate-
riaal zullen tegen een uurtarief van € 70,00 worden doorberekend.

Alle genoemde tarieven zijn inclusief zichtbaarheid op iPAd/tablet 
versie.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W. Wijzigingen voorbehouden.

PartNerSHiP FULL MediUM SMaLL

Full Color Advertentie 1/1 1/2 1/4
Magazine (binnenwerk)

Praktijkreportage (redactie) 2 x 2 pag. per contractjaar 1x 2 pag. per contractjaar X
Magazine

Bedrijfsnieuws 150 woorden elke uitgave 150 woorden max. 3 uitgaven 150 woorden max. 1 uitgave
in Magazine per contractjaar  per contractjaar  per contractjaar 

In-/Outsert Magazine € 1000 € 1250 € 1500

Mailing naar adresbestand 2 x per jaar.  X X
InFysio Kosten obv van wensen 

Contentpartner Onbeperkt 1 keer per maand 1 keer per 2 maanden

Logo homepage 1/1 1/2 1/4 

LOGO + LINK E-Nieuws 1/1 1/2 X

Tarieven per maand € 720 € 430 € 270

Tarieven per jaar € 7200 € 4300 € 2700

PartNerSHiP



editie aanleveren materiaal Verschijningsdatum

Nummer 1 29 Januari 26 Februari

Nummer 2 04 Maart 25 Maart

Nummer 3 01 April 27 April

Nummer 4 06 Mei 27 Mei

Nummer 5 29 September 27 Oktober

Nummer 6 04 November 02 December

VerSCHijN- eN SLUitiNgSdata 2016 – MagaziNe iNFYSiO

adVerteNtieFOrMateN MagaziNe iNFYSiO

1/1 A4 aflopend 213 x 303 mm inclusief rondom 3 mm afloop 
1/1 niet aflopend 176 x 256 mm (zetspiegel)

1/2 aflopend 213 x 149 mm inclusief rondom 3 mm afloop

1/2 niet aflopend 176 x 127 mm 

1/4 niet aflopend 86 x 127 mm

PagiNaFOrMaat
A4 - 21 X 29,7 cm

zetSPiegeL (is paginaformaat exclusief kopwit, zijwit, rugwit en staartwit)
176 X 256 mm

aaNLeVereN adVerteNtieS
Advertentiemateriaal dient als PDF te worden aangeleverd. Lever het materiaal digitaal en drukgereed aan. Mail bestanden kleiner dan 5 MB 
als Certified PDF met het actuele MagazineAds Profiel (zie www.gwg.org). Is het bestand groter dan 5 MB gebruik dan bijvoorbeeld  
www.wetransfer.com. Lever het PDF bestand aan in CMYK of zwart-wit. Maak geen gebruik van steunkleuren (spotcolours) zoals PMS of HKS. 
Deze worden niet meegedrukt.

geestbrugkade 35 • 2281 CX  rijswijk

tel. (070) 320 61 57 • info@infysio.nl

www.infysio.nl


