Zakelijke advertenties

Tarieven en formaten

De Wekker is een uitgave van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
Het full colour blad verschijnt 1 x p. 14 dagen in de ONEVEN weken op vrijdag, met een leesbereik
van ca. 12.000 lezers.
Advertentieruimte dient u ruimschoots van te voren te reserveren via email
(wsaalderink@dewekker.com).
Advertentiemateriaal uiterlijk 1 week voor verschijnen aanleveren via email
(advertentie@dewekker.com):
- als "open" InDesign-bestand
- PDF-bestand
- eps bestand of tiff bestand met resolutie van minimaal 300 dpi
Advertenties
De advertentiepagina (A4 formaat) is verdeeld in twee naast elkaar staande kolommen.
1 kolom, 86 mm breed

1/8 pagina
1/4 pagina
3/8 pagina
staand 1/2 pagina

Hoogte

Prijs per
advertentie
excl. BTW

61 mm
126 mm
191 mm
256 mm

€ 60,00
€ 120,00
€ 185,00
€ 245,00

2 kolommen, 176 mm breed

1/2 pagina
1/1 pag. A4

Hoogte

Prijs per
advertentie
excl. BTW

126 mm
256 mm

€ 245,00
€ 490,00

Advertorials
Uw eigen "redactionele" advertentietekst met eigen logo en foto's worden verdeeld over 3 kolommen
op één bladzijde (A4). De tekst (ca. 450 woorden + logo+ 2/3 foto's) wordt geplaatst in hetzelfde
lettertype zoals de overige redactionele tekst. Een advertorial wordt op een speciale bladzijde
midden tussen de redactionele teksten geplaatst. Opmaak in overleg.
Plaatsing uitsluitend na voorafgaand overleg en na reservering!
Advertorial

Afmeting

Prijs per
advertorial
excl. BTW

176 x 256 mm

€ 590,00

Bijsluiters/Opleggers
Per uitgave kan 1 bijsluiter/oplegger worden meegesealed in max. A4 formaat en tot 60 gram.
Bijsluiters dienen minimaal 1 week voor verschijnen van de betreffende uitgave, in een oplage van
3.800 stuks, te worden aangeleverd bij: AMV + Buijten&Schipperheijn Grafimedia,
t.a.v. dhr. C. van de Beek, Kauwenhoven 5, 6741 PW, Lunteren.
Bijsluiter, prijs afhankelijk van totaal gewicht

Gewicht

Prijs
excl. BTW

tot 20 gram
21 tot 30 gram
31 tot 40 gram
41 tot 50 gram
51 tot 60 gram

€ 950,00
€ 1.025,00
€ 1.095,00
€ 1.175,00
€ 1.250,00

Bijvoegen van bijsluiters uitsluitend na voorafgaand overleg en reservering!
Staffelkorting na afspraak
Afmeting

Plaatsingen per jaar

Korting %

86 x 61 mm (1/8 pagina)

13 x of meer
26 x
8 x of meer
13 x of meer
6 x of meer
13 x of meer
3 x of meer
5 x of meer

5%
10 %
10 %
15 %
10 %
15 %
15 %
20 %

86 x 126 mm (1/4 pagina)
176 x 126 mm (1/2 pagina)
256 x 126 mm (1 hele pagina)

Facturen en bewijsnummers worden per e-mail toegezonden.
Informatie over plaatsingsmogelijkheden en reserveren van advertentieruimte, advertorials of bijsluiters via:
Mevr. Willie Aalderink-de Bruijne.
Telefoon 06-44 45 45 10 / 06-16 15 21 14
Zet- en drukfouten voorbehouden
e-mail: wsaalderink@dewekker.com

