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Thema’s
In elke editie van Dentista staat een specifiek tandheelkundig thema centraal. Het thema
wordt inhoudelijk ingevuld in samenwerking met toonaangevende experts op betreffende
deelgebieden, die als gasthoofdredacteuren garant staan voor een hoogwaardige, relevante en afwisselende thema-invulling. Het thematische deel beslaat altijd minimaal 3
thema-artikelen, meestal meer. De thema’s vormen elk de optimale inhoudelijke setting
voor adverteerders van bijpassende producten en diensten om hun doelgroep gericht en
met relevantie aan te spreken.
Naast de thematische content is in elk nummer van Dentista plaats voor meer algemene
praktische content. Elke editie is inhoudelijk relevant voor de volledige beroepsgroep.

Verspreiding

D

entista is het tijdschrift voor de Nederlandse mondzorgprofessional van nu. Het blad
richt zich op het hele tandheelkundige team. Daarmee sluit het aan op de actuele
ontwikkelingen binnen de tandheelkundige praktijkvoering: samenwerking, taakdelegatie en functiedifferentiatie leiden in de moderne praktijk tot teamwork, waarbij
de verschillende disciplines elkaar aanvullen en overlappen. Dat is de gedachte achter
Dentista: één blad voor de hele mondzorg.

De Dentista-formule
Dentista richt zich op het hele praktijkteam: tandarts, mondhygiënist, (preventie-)assistent en praktijkmanager. De nadruk ligt daarbij op de tandarts.
De auteurs van Dentista zijn veelal de toonaangevende experts in de verschillende deelgebieden en specialismen binnen de tandheelkunde. Daarnaast biedt de Dentista-formule
ruim plaats voor de ‘zachte’ onderwerpen als praktijkvoering, samenwerking, preventie,
hygiëne en ergonomie; onderwerpen die alle disciplines in de praktijk aangaan en hen
onderling in het dagelijks werk verbinden.
Kenmerkend voor de inhoud van elke editie van Dentista is de altijd praktische insteek
van de artikelen. De geboden informatie is daarmee altijd direct toepasbaar binnen de
eigen praktijksetting. De praktische inhoud van Dentista vormt aldus de ideale inhoudelijke omgeving voor leveranciers van tandheelkundige producten en diensten om hun
doelgroep te interesseren voor hun merk en/of product(en).

Dentista wordt op naam verstuurd naar meer dan 7.500 adressen: vrijwel alle praktiserende tandartsen, vrijgevestigde mondhygiënisten en tandtechnische laboratoria van
Nederland.

PLANNING 2019
Editie

verschijndatum

sluitingsdatum

Thema

1

22 februari

8 februari

IDS + Digitale tandheelkunde

2

19 april

5 april

Implantologie

3

21 juni

7 juni

Parodontologie

4

20 september

6 september

Esthetische
tandheelkunde

5

25 oktober

11 oktober

Endodontologie

6

13 december

29 november

Tandtechniek

TARIEVEN 2019
In Euro’s, op basis van full color, exclusief BTW.

Daarom Dentista
Eén blad voor de hele mondzorg;

Formaat

1x

3x

6x

hele pagina

1.926

1.697

1.561

halve pagina (1/2)
staand/liggend

1.156

1.039

935

kwart pagina (1/4)
staand/liggend

693

624

561

Verspreiding naar vrijwel alle tandartsen, vrijgevestigde mondhygiënisten en
tandtechnische laboratoria;
‘Tweetrapsformule’: eenmaal binnen de praktijk richt Dentista zich tot het hele team;
Modern, jong, fris, je-en-jij, gericht op de moderne generatie mondzorgprofessionals.

Inserts en losse bijsluiters: gevouwen formaat max. A4 (210 x 297 mm).
Prijzen in Euro’s, inclusief handling en porto, exclusief BTW.
Gewicht

Prijs

< 20 gram

942

< 50 gram

1326
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AFMETINGEN

Formaat

Bladspiegel (mm)

Zetspiegel (mm)

1 pagina

210 x 297 mm*

190 x 275

½ pagina staand

92 x 275

½ pagina liggend

190 x 135

¼ pagina staand

92 x 135

¼ pagina liggend

190 x 65

*) Aflopende advertenties dienen te zijn voorzien van 5 mm overlap rondom plus snijtekens.
Advertenties aanleveren als certified PDF of in Adobe InDesign, inclusief losse fonts en
afbeeldingen in hoge resolutie (CMYK, 300 dpi).
Eventuele grafische fouten in het drukwerk ten gevolge van onjuist of onvolledig
aangeleverd materiaal kunnen niet worden gereclameerd. Meerwerk ten gevolge van
onjuist of onvolledig aangeleverd materiaal wordt tegen kostprijs doorberekend aan de
opdrachtgever.

Contact en reservering
Dentista Media,
dhr Joan Koele: (06) 477 859 78
joan@dentista-magazine.nl
Aanleveren
Aanleveren advertenties:
joan@dentista-magazine.nl

Dentista Media
Postbus 62
7437 ZH Bathmen
KvK: 57184844.
Iban: NL62 RABO 0304121584
BTW: NL 8524.73.047B01

www.dentista-magazine.nl
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