Magazine
Een uitstekend BtoB-communicatiemiddel
om uw selling out in de apotheek te verhogen.
De Farmassistente wordt verzonden naar alle apotheken in België en Luxemburg. Dit vakblad is eerst en
vooral een praktische bondgenoot boordevol advies en verkooptips die van pas komen aan de toonbank.
Het blad begeleidt het hele apotheekteam – apothekers en assistenten – in de dagelijkse praktijk.

CONCREET:
Uw gesprekspersonen aan het loket - de APOTHEKERS en ASSISTENTEN opleiden en begeleiden.
Hoe meer informatie en hulpmiddelen het apotheekteam ter beschikking heeft om de producten
en geneesmiddelen af te leveren, hoe zekerder en goed het team zich zal voelen bij zijn advies
en verkoop.

De doelstellingen:
 Verhoging van uw selling out in de apotheek.
 Het apotheekteam opleiden en trainen.
 Beter kennen en begrijpen.
 Een bevoorrecht partner zijn voor advies aan de toonbank.
De troeven:
 eer dan 15 jaar ervaring in de farmaceutische sector.
M
Een team met professionele, ervaren en opgeleide gespecialiseerde redacteurs.
Een redactionele inhoud die is aangepast aan de dagelijkse praktijk in de apotheek.
Duidelijke, grondige en geïllustreerde opleiding in de rubriek ‘Blijven Leren’.
Praktische fiches voor een optimaal advies aan de toonbank.
Een dynamische en niet-overladen opmaak.
DAGELIJKSE BEGELEIDING IN DE APOTHEEKPRAKTIJK
NR 130 - OKTOBER 2018

Blijven leren

 oelgroep: apothekers en assistenten.
D
Oplage: 15.000 exemplaren*
Verspreiding: alle apotheken in België en Luxemburg.
Taalverdeling: 1 aparte NL en 1 aparte FR versie.
Frequentie: 9 nummers per jaar.
Verschijnt de laatste donderdag van de maand.

ARTROSE, EEN ECHTE
PLAAG VOOR DE
VOLKSGEZONDHEID

P. 55

Wedstrijd
Win een
van toffe
prijzen.

* gemiddeld 3 per apotheek afhankelijk van de grootte van de apotheek.
Gezondheid
KEELPIJN

Gezondheid
GEHEUGENSTEUNERS

Het cijfer

DE OPMARS
VAN VITAMINE D

Dermatologie
ATOPISCHE
DERMATITIS

Zichtbaarheid IN het blad
Advertentie / publidossier */ Productadviesfiche *
 1/1 bladzijde:
 1/2 bladzijde:
 Cover 2:
 Cover 3:
 Cover 4:

3.000 €**
1.750 €
3.750 €
3.500 €
4.200 €

* +250 € technische kosten (writing, vertaling, opmaak).
** +10% in redactionele context.

Zichtbaarheid BIJ het blad
 Verzendblad met adresvenster Leave-behind
Document A4 recto/verso (250g) dat in doorzichtig plastic samen met de Farmassistente
naar alle apotheken wordt verstuurd.
Tarief: 3.500 € + 750 € technische kosten

Speciale acties
Speel de Farmassistente uit om alle apotheken in ons land te bereiken.
Verzending in blisterverpakking van:
 Verkoopactie: 2, 4, 6 of 8 bladzijden.
 Leaflet.
 Staaltjes.
 Poster.
 Reclamegadgets.
Tarieven op aanvraag.

Technische fiche
 ezorging materiaal: 3 weken vóór de verschijning.
B
Materiaal: In Design of pdf in hoge resolutie.
Formaat: A4 - 297mm H x 210 mm B (+ 5mm aflopend)

www.farmassistente.be
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