Mailing versturen via de OVN
Optometristen informeren over uw scholing, onderzoek, product of dienst? Het merendeel van de in
Nederland werkzame optometristen is lid van de OVN. Een mailing versturen aan ons ledenbestand is dan
ook een goede keuze!

Mailing
De OVN kan een digitale of fysieke mailing voor u verzorgen. Voor een fysieke mailing geldt dat deze door de
brievenbus moet passen. Zowel de digitale als fysieke mailing wijkt in uiterlijk af van de verenigingsberichten
van de OVN zelf.
De inhoud van uw mailing mag gericht zijn op:
 Geaccrediteerde nascholing: aankondiging cursus, scholing, congres, bijeenkomst;
 Niet-commercieel onderzoek;
 Reclame voor product of dienst.
Vacatures zijn uitgesloten. Deze kunt u via een advertentie op onze website of in vakblad Visus onder de
aandacht van optometristen brengen.
Het OVN-bureau beoordeelt op basis van de binnengekomen aanvraag of deze voldoet aan de opgestelde
criteria:
 Inhoud heeft een link met optometrie en oogzorg;
 Er is geen aanwijzing voor reputatieschade voor de OVN.

Tarieven
In de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen digitale en fysieke verzending. Indien u een mailing aan een
selectie uit het ledenbestand wil sturen (bijv. bepaald postcodegebied) betreft het maatkwerk en is de prijs op
aanvraag.
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Tarieven digitale mailing
Prijs profit Prijs non-profit
(ex 21%btw) (ex 21% btw)
Geaccrediteerde nascholing
€ 250,=
(aankondiging cursus, scholing,
congres, bijeenkomst)

€ 150,=

Onderzoek (niet-commercieel) n.v.t.

€ 150,=

Reclame product of dienst

€ 500,=

€ 750,=

Tarieven fysieke mailing
Voor het vesturen van een fysieke mailing wordt een offerte op maat gemaakt. Bovenop de tarieven voor de
digitale mailing komen aanvullende kosten voor verzendmateriaal, porto en handeling.

Aanleverspecificaties
Digitale mailing
Tekst aanleveren in Word.
Een logo in jpg-formaat.
Eventueel aanvullend beeldmateriaal in jpg- formaat (voldoende resolutie).
In de tekstuele boodschap dienen de contactgegevens van de adverteerder duidelijk te worden vermeld
(zodat vragen van leden direct aan adverteerder gesteld worden).
Fysieke mailing
Kant en klare brief, folder, flyer, of iets dergelijks die in een A4- of A5-envelop past en door de brievenbus
kan.
In het aangeleverde materiaal dienen de contactgegevens van de adverteerder duidelijk te worden
vermeld (zodat vragen van leden direct aan adverteerder gesteld worden).

Contact
OVN-bureau: telefoon 088 – 077 11 65 of e-mail info@optometrie.nl

De optometrist kijkt verder

