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Verschijning
24e jaargang, 4 edities per jaar

REDACTIONEEL
Karakteristiek
SoziO is hét vakblad voor sociale professionals en het sociale domein. SoziO koppelt diepgang aan toegankelijkheid. Met onder
meer; opiniërende artikelen over zorg en welzijn, actuele bijdragen over onderzoek, interventies en methodieken en toegankelijke
reportages over het werk van de sociale professional. SoziO legt de verbinding tussen opleiding en werkveld.
Kortom: SoziO biedt alle relevante en actuele vakinformatie voor de sociale professional en voor de sociale professional in opleiding.
Doelgroep
Jeugdhulpverleners, groepsleiders, sociaaltherapeuten, teamleiders, intern begeleiders, behandelcoördinatoren, gedragsdeskundigen, beleidsmedewerkers en adviseurs, onderzoekers en studenten op sociaal-agogische opleidingen.

Formaten & TARIEVEN PRINT
Formaat
(1/1)		
(1/2)		
(1/4)		

(BxH)				1x 			4x
190 x 270 mm.		 € 895,- 		 € 795,190 x 135 mm. € 595,- 		 € 495,90 x 135 mm.
€ 395,- 		 € 295,-

Toeslagen
Voorkeursplaats			+10%
Cover 2 of 4				 +25%
Bijsluiter/insteker			+25%

Formaten & TARIEVEN Online
Website (gemiddeld 4.400 bezoekers per maand)
Soort					Formaat					Prijs
Square banner			 220 x 220 px.				 € 250,Blog op homepage 80-100 woorden+foto		 € 295,Nieuwsbrief (gemiddeld 5.300 ontvangers)
Soort					Formaat					Prijs
Square banner			 220 x 220 px.				 € 250,Mini-advertorial		 20 woorden, logo + url € 295,-

Verschijningsschema
editie & THEMA

aanleveren

Verschijning

#1 Opleiding & Werk

maandag 7 januari 2019

vrijdag 8 februari 2019

#2

maandag 3 juni 2019

vrijdag 28 juni 2019

#3 LVB

maandag 26 augustus 2019

vrijdag 13 september 2019

#4 Huiselijk geweld

maandag 11 november 2019

vrijdag 6 december 2019

De nieuwsbrief verschijnt additioneel elke 1e dinsdag van de maand, sluiting uiterlijk 1 week van te voren. Onze nieuwsbrieven worden alleen verstuurd naar
adressen die zichzelf hebben aangemeld en dus geïnteresseerd zijn in de inhoud van de nieuwsbrief. U bereikt hiermee dus een specifieke en kwalitatief
hoogwaardige doelgroep. Bij annulering na ontvangst van bevestiging wordt 15% van de advertentie kosten in rekening gebracht. Annulering alleen
mogelijk vóór sluitingsdatum. Bij tussentijdse annulering van advertentiecontracten worden bovendien reeds geplaatste advertenties herberekend. De
prijzen op deze tariefkaart zijn exclusief BTW en vooraftrek bureaukosten.
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