
    
 
REDACTIONELE FORMULE VEINE  

Veine is een platform waar ouders en zorgprofessionals die dagelijks omgaan met kinderen met een beperking 
positieve en praktische handvatten krijgen om kinderen nog beter te begeleiden en te stimuleren tot 
ontwikkeling.  Dat doen we met een magazine dat 4 x per jaar verschijnt, met een beurs, de VeineDAGEN die 
jaarlijks plaatsvindt en met het  platform Veine Online dat 24/7 bereikbaar is.  
Uitgangspunt van Veine is informeren en inspireren. We willen onze lezers en bezoekers laten weten wat er 
speelt op het vlak van medische ontwikkelingen, hulpmiddelen, therapieën en allerlei praktische zaken waar 
ouders en begeleiders mee te maken hebben. Zo zullen wij onder andere aandacht besteden aan vakanties, 
vrije tijd, sport, wonen, vervoer, wetgeving en financiën.  

VEINE - MAGAZINE  

Titel: Veine  
Uitgeverij: Stichting Veine  
Verschijningsfrequentie: 4 keer per jaar  
Oplage: 5.200 stuks   

1/1 pagina full colour: € 1.100,00  
Bij afname van vier advertenties: € 800,00 
1/2 pagina full colour: €    595,00  
Bij afname van vier advertenties: € 400,00

*Adverteren op achterzijde van het magazine standaardtarief +20% 

VEINEDAGEN - BEURS 

In 2023 vieren we ons eerste lustrum; editie 5 van de VeineDAGEN. Om ook ouders en professionals uit Noord 
en Oost Nederland beter te bereiken organiseren we dit jaar onze beurs twee keer! 
Op 29 & 30 september in de evenementenhal in Hardenberg en op 6 & 7 oktober in de evenementenhal in 
Gorinchem!

Naast een informatieplaats kun je standruimte 
huren van 6, 8, 12, 24, 36 of 48 m2.  De prijs 
bedraagt € 140 per vierkante meter excl. btw.  

Voor exposanten in Gorinchem geldt dat zij met 
40% korting tevens deel kunnen nemen aan de 
beurs in Hardenberg. 

Let op: voor beide beurzen geldt dat de vierkante meterprijs inclusief standbouw, vloerbedekking, verlichting, 
elektra, meubilair en parkeren is. 

VEINE ONLINE - PLATFORM 

Button 225 x 225 pixels op homepage: € 158,00 per twee maanden  
Product bij #OOKLEUK op homepage: € 75,00 per twee maanden 
Banner 1000 x 100 pixels op ‘kennis delen’ of ‘info bezoekers’: € 75,00 per twee maanden 
 
VOORDEEL PAKKETTEN:  

1) bij afname van 6 m2 of meer op de VeineDAGEN Gorinchem > 

• Banner 1000 x 100 pixels op ‘kennis delen’ of ‘info bezoekers’: € 75,00 per twee maanden + 1 maand 
gratis of product bij #OOKLEUK op homepage: € 75,00 per twee maanden + 1 maand gratis 

• 1 A4 advertentie of advertorial met 20% korting  
 

2) bij afname van 6 m2 of meer op de VeineDAGEN Gorinchem + de VeineDAGEN Hardenberg > 
 
• 40% korting op de prijs van het aantal vierkante meters in Hardenberg. 
• Button 225 x 225 pixels op homepage: € 158,00 per twee maanden + 2 maanden gratis  
• 1 A4 advertentie of advertorial met 30% korting 


