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Het magazine
De praktijkmanager is de laatste jaren uitgegroeid 
tot een volwaardige en veelzijdige functie binnen de 
mondzorgpraktijk. Van personeelsbeleid & planning 
tot financiële zaken, voorraadbeheer, inkoop en 
de implementatie van richtlijnen en protocollen. 
Het valt allemaal binnen het takenpakket van een 
praktijkmanager. 
En juist voor deze belangrijke doelgroep hebben we 
een magazine ontwikkeld. Met inhoudelijke bijdragen 
van experts op het gebied van bedrijfsvoering 
binnen mondzorgpraktijken, adviezen en ervaringen 
van collega praktijkmanagers, tips & tricks én 
nieuwe inzichten waarmee praktijkmanagers hun 
voordeel kunnen doen. Onmisbaar dus voor iedere 
praktijkmanager van Nederland!  

Voor aanbieders van producten en diensten gericht op 
optimale praktijkvoering is dit magazine dé uitgelezen 
kans om in contact te komen met deze doelgroep.  
Het blad ‘Praktijkmanager’ verschijnt 4 x per jaar.

Oplage 7650+ 
Bereik >90% van alle tandarts- en mondzorgpraktijken van Nederland. 



Basispakket

Een halve of een kwartpagina 
advertentie. 

Standaardpakket

Een hele pagina advertentie 
(formaat A4, 210 x 297 mm)

Een redactionele 
productpresentatie (200 
woorden + afb eelding)

Gratis doorplaatsing van de 
productpresentatie op  
www.dentista-magazine.nl
en Social Media 

Pluspakket

Een zelf te schrijven artikel/
advertorial van 2 pagina’s (1.000 
woorden + beeld) 

Een hele pagina advertentie 
(formaat A4, 210 x 297 mm)

Een redactionele 
productpresentatie (200 
woorden + beeld) 

Gratis doorplaatsing van de 
productpresentatie op 
www.dentista-magazine.nl 
en Social Media.

A5: € 750,-
A6: € 450,-

€ 1.500,-

€ 2.500,-



Tarieven

Planning

Inserts

Editie

1

2

3

4

Verschijningsdatum

8 maart 2022

14 juni 2022

20 september 2022

13 december 2022

Sluitingsdatum

11 februari 2022

20 mei 2022

26 augustus 2022

18 november 2022

Inserts

<20 gram 

20-40 gram 

40-60 gram

Meehechters en advertorials

Prijs op aanvraag. Informeer 
naar de mogelijkheden.

€750

€995

€1.245

Advertentie

1/1 pagina

1/2 pagina

1/4 pagina

1x

€1500

€750

€450

4x

€5400

€2500

€1400

Formaten 

210 x 297 mm*

210 x 148 mm*

105 x 148 mm*

*afloop 3 mm + snijtekens
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