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Tijdschrift Positieve
Psychologie
Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maken we
de toepassing van de wetenschappelijke principes van de
positieve psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk.
Het TPP publiceert artikelen over de wetenschappelijke
onderbouwing van positieve psychologie, de ontwikkeling
van praktijktoepassingen en de evaluatie ervan. Het tijdschrift
bevordert de dialoog tussen praktijk en wetenschap. Kennis als
kern van verbinding.
Uitgever: 		
Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:		
5
Frequentie:
4 uitgaven per jaar
Doelgroep: 	Wetenschappers (psychologen), practitioners (bedrijfskundigen, coaches), beleidmakers, potentiele klanten. Sectoren zorg,
overheid, onderwijs bedrijfsleven, innovators
/ industrieel ontwerpers / product ontwikkelaars. Bredere doelgroep die de positieve
psychologie in de praktijk toepassen.

Website:
www.tijdschriftpositievepsychologie.nl

•
•

Ruim 35 organisaties, met name onderwijsinstellingen, hebben een IP
abonnement waardoor zij organisatiebreed toegang hebben
Het platform heeft 40.000 unieke gebruikers die specifieke content
(tegen betaling) downloaden
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Thema:		
Positieve stad
Positieve geneeskunde
Positieve technologie
Positief bewegen

Aanleverdatum:
29 januari
29 april
29 juli
21 oktober		

Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:
•
Alle leden (5500+) van de beroepsverenigingen NOLOC,
NVO2, NOBTRA, ICF Netherlands, NVTA, VITA, NVE hebben vrij
toegang tot alle content

2019

Verschijning:
25 februari
26 mei
25 augustus
17 november

Liefde en relaties

Tarieven*

WETENSCHAP

PRAKTIJK

Prof. Dr. Esther Kluwer
Een positieve kijk op partnerrelaties

Leo Bormans:
“Ik houw van jou”

Ockhamvraag
Iedereen aan het liefdeshormoon?

Fredrike Bannink
Positieve relaties

Jan Bransen
Liefde in tijden van kennisoverschot

Marlies Jellema & Margriet de Roos
De positieve impact van de trainer

Formaat:			Prijs:
1/1 pagina			
€ 495,Insert			
€ 795,Toeslag omslagpagina 2/4
€ 185,Toeslag omslagpagina 3
€ 125,Bij meerdere plaatsingen worden kortingen verleend.
Informeer naar de mogelijkheden!

1000

Het Tijdschrift Positieve Psychologie is online beschikbaar op het
platform www.ProfessioneelBegeleiden.nl.
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Belangrijke data

Bereik
Papieren oplage:
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Technische gegevens
Uitvoering:
Full colour
		170 x 240 mm + 3 mm overlap (1/1 pagina)
		

*excl. 21% btw		
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