
Wij stellen u oplossingen op maat voor!

Vragen? 
Wenst u meer informatie over ons aanbod,  

de planning en de technische specificaties voor  
de aanlevering van uw materiaal? 

Contacteer ons:  
 solutions.apb.be 

 advertising@apb.be
 +32 (0)2 285 42 77

 +32 (0)497 59 14 99

Meer informatie: solutions.apb.be - advertising

De Korte Berichten genieten de voorkeur  
van de apotheker en worden het meest gelezen.

Resultaten van de kwalitatieve en kwantitatieve bereik-  
en imagostudie over de beroepspers bestemd  

voor apothekers, uitgevoerd door IM Associates (09/2018)



Bereik uw doelgroep     
SNEL EN EENVOUDIG ALLE APOTHEKERS IN BELGIË  
(EN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG) BEREIKEN 
MET UW BELANGRIJKE ACTUELE INFORMATIE? 

solutions.apb.be

by

Wij stellen u oplossingen op maat voor!Meer informatie: solutions.apb.be - advertising



Een onvervangbaar werkinstrument voor de apotheker en zijn team

Taal:   Nederlands (Korte Berichten) + Frans (Nouvelles Brèves) 

Frequentie:   Maandelijks, op de 1ste van de maand  
(geen verschijning op 1 augustus 2022)

Oplage:  5.750 exemplaren (3.100 NL en 2.650 FR)

Verspreiding:   Alle apotheken in België en het Groothertogdom Luxemburg,  
ziekenhuisapotheken inbegrepen.  
Abonnees: farmaceutische industrie, stakeholders, klinische laboratoria,… 

Formaat :  A4

WAAROM EEN MEDEDELING IN DE KORTE BERICHTEN PLAATSEN?
→ Het nr. 1 magazine van de apotheker en zijn team. 

→ 98% van het apothekerskorps leest de Korte Berichten.

 De Korte Berichten genieten de voorkeur van de apotheker en worden het meest gelezen.
 Resultaten van de kwalitatieve en kwantitatieve bereik- en imagostudie over de beroepspers bestemd voor 
 apothekers, uitgevoerd door IM Associates (09/2018).

OFFLINE ADVERTISING → KORTE BERICHTEN

COVERS Nl + Fr*
Cover 2 (297 x 210) 4.270 €
Cover 3 (297 x 210) 3.955 €
Cover 4 (297 x 210) 4.375 €
Surcover (exclusief) 5.685 €

FORMAAT Nl (of Fr)* Nl + Fr*
2/1 (297 x 420) 3.435 € 4.165 €
1/1 (297 x 210) 2.815 € 3.280 €
1/2 H (123 x 189)  2.600 € 3.230 €

LOSSE INSTEEK Nl (of Fr) Nl + Fr* Printkosten*
1 A4 Op aanvraag 4.460 € 940 €
2 A4 Op aanvraag 4.670 € 1.300 €
3 A4 Op aanvraag 5.095 € 1.590 €
1 A3 Op aanvraag 4.670 € 1.000 €

TARIEVEN

Voorkeurplaatsing +25 %  

Aanpassing niet-conform materiaal op bestek

*alle prijzen zijn excl. btw



HOE KAN U SNEL EN EENVOUDIG ALLE APOTHEKERS BEREIKEN MET UW BELANGRIJKE ACTUELE INFORMATIE, 

DIE ZIJ KUNNEN GEBRUIKEN IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK? APB STELT U OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR!  

VIA ONZE VERSCHILLENDE OFFLINE EN ONLINE COMMUNICATIEKANALEN STAAT U IN VERBINDING MET ALLE 

OFFICINA-APOTHEKEN ÉN ZIEKENHUIS APOTHEKEN IN BELGIË EN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG. 

HEEFT U SPECIFIEKE COMMUNICATIENODEN? CONTACTEER ONS!

ONLINE ADVERTISING

De Korte Berichten (en Nouvelles Brèves) zijn ook online beschikbaar en 
gearchiveerd op de website www.apb.be (in het privé-gedeelte MyAPB). 

Een banner of mededeling op de website van APB vormt de optimale aanvulling 
van uw communicatie in de Korte Berichten en is de beste manier om uw 
doelpubliek efficiënt met uw boodschap te bereiken.

 
NIEUW 
→	Om de visibiliteit van uw mededelingen te verhogen, ontvangen meer dan 

9.800 apothekers minimaal 1 keer per maand een specifieke nieuwsbrief.  
Met één muisklik kunnen zij uw meest recente berichten raadplegen. 
Een KPI-rapport (open-ratio en klikpercentages van uw advertentie) wordt 
aangeleverd na 6 weken.

→	Voor dringende mededelingen stellen we u een gepersonaliseerd  
flashbericht (verzending binnen de 48 uur) voor.

→	Wilt u de ziekenhuisapotheken bereiken? U kunt nu ook adverteren op  
MyAPB voor ziekenhuisapotheken.

→	Verstuur voortaan via APB een Direct Healthcare Professional Communication 
(DHPC) naar de apothekers. Wij bieden u een ‘package’ aan voor de perfecte 
wisselwerking tussen uw offline en online (hybride) DHPC-communicatie. 

NEW

TARIEVEN ONLINE-AANBOD Nl + Fr*
Banner op apb.be (per periode van 15 dagen) 2.600 €
Mededelingen van de firma’s (op apb.be en verspreid via newsletter) 2.445 €
Mededelingen van de firma’s FLASH/DHPC (op apb.be en verspreid via exclusieve FLASH nieuwsbrief) 4.670 €
Banner op MyAPB voor ziekenhuisapotheken 1.875 €
Mededelingen van de firma’s op MyAPB voor ziekenhuisapotheken 1.875 €

*alle prijzen zijn excl. btw


