Onderdeel van NDC mediagroep

Special ouder worden en wonen
Eind november publiceert Gezondheid&Co in samenwerking met de campagne
‘Mijn Huis op Maat’ de special ‘Ouder worden en Wonen’. Gezondheid&Co is het
gezondheidsplatform van de NDC Mediagroep en ‘Mijn Huis op Maat’ is een online,
informatief platform over wonen en ouder worden.

Oplage en bereik
De special ‘Ouder worden en Wonen’ krijgt een
oplage van 67.000 exemplaren en wordt verspreid
met de Leeuwarder Courant. De special bestaat
uit 16 pagina’s; redactioneel en informatieve
achtergrondverhalen. Het magazine wordt tevens
door de NDC mediagroep in circa 950 openbare
gebouwen verspreid. Zoals: wachtruimtes in
ziekenhuizen, bij huisartsen, bibliotheken e.d.

Mogelijkheden
In de special ‘Ouder worden en Wonen’
kunnen bedrijven op basis van een informatief
achtergrondverhaal en enkele foto’s hun
product en/of dienstverlening presenteren. Op
de redactionele pagina’s komen interviews met
bedrijven die vertellen over de meest recente
ontwikkelingen rondom het thema ‘Ouder worden
en Wonen’. Bijvoorbeeld: slimme technologie in
huis, combineren van comfort en duurzaamheid in
huis, kritisch vooruitkijken naar de woonsituatie,
en meer.

Campagne mijn huis op maat
in friesland
Op dit moment is er weinig concrete informatie
over comfortabel en veilig wonen voor ouderen.
Terwijl het onderwerp steeds belangrijker wordt.
Met de campagne ‘Mijn Huis op Maat’ geven
diverse Friese en Groningse gemeenten hier een

antwoord op. hier een antwoord op. Ouderen
kunnen via dit online platform hun eigen keuzes
maken. In de campagne is ook de verbinding met
het bedrijfsleven belangrijk. Ouderen hechten zich
aan bedrijven uit hun eigen omgeving. De special
van Gezondheid&Co combineert deze twee
doelen: goede, interessante informatie gekoppeld
aan praktische producten van lokale bedrijven.

Verkoopprijzen
› Partner (1/1 pagina advertorial + logovermelding):

2.500 euro
› Advertenties: halve pagina 995 euro
Heeft u interesse in een uitgave voor de regio
Groningen of Drenthe, laat het ons weten.

› Martin Messing
NDC studio
T 06 514 153 10
E martin.messing@ndcmediagroep.nl
› Mieke Koot
Mijn Huis op Maat in Friesland
T 06 542 388 30
E mieke@generatiethuis.nl
www.ndcmediagroep.nl

