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Commerciële mogelijkheden

• Vakblad Uitvaart (11 x per jaar)
• Website UitvaartMedia.com, WerkenindeUitvaart.com en UitvaartBranchemonitor.com
• E-mailnieuwsbrief

TARIEVEN VAKBLAD UITVAART (PRINT)
Advertentieformaten en –prijzen
breed x hoog

Verschijningsschema 2018

1x

3x

6x

11x

1/1 pagina 190 x 277 mm

1.327,-

1.243,-

1.181,-

1.120,-

02-01-2018 26-01-2018

2-2018

1/2 pagina 190 x 136 mm

793,-

788,-

749,-

711,-

29-01-2018 23-02-2018

3-2018

26-02-2018 23-03-2018

4-2018 Opleidingen

477,-

453,-

430,-

409,-

26-03-2018 20-04-2018

5-2018

30-04-2018 25-05-2018

6-2018

283,-

268,-

255,-

243,-

04-06-2018 29-06-2018

7-2018 Duurzaamheid

23-07-2018 17-08-2018

8-2018

27-08-2018 21-09-2018

9-2018 Beursspecial

01-10-2018 26-10-2018

10-2018

29-10-2018 23-11-2018

11-2018

26-11-2018 21-12-2018

1-2019

sluiting

of 92 x 277 mm
1/4 pagina 190 x 65 mm
of 92 x 136 mm
1/8 pagina 92 x 65 mm

Advertorial 1/1 pagina € 1.327,Toeslag omslag binnenzijde: 20%, omslag achterzijde 30%
Opmaakkosten

verschijning editie

special

(De genoemde data zijn onder voorbehoud)

1/1 pagina € 90,- 1/2 pagina € 65,- 1/4 pagina € 50,Technische gegevens
Tarieven en voorwaarden voor meehechters en/of bijsluiters op

Bladspiegel: 210 x 297 mm

aanvraag.

(aflopende advertenties: +3mm rondom)
Zetspiegel: 190 x 277 mm

CROSSMEDIALE PAKKETTEN
PAKKET 1

PAKKET 2

PAKKET 3

1 x 1/4 pagina Vakblad Uitvaart

1 x 1/2 pagina Vakblad Uitvaart

1 x 1/1 pagina Vakblad Uitvaart

1 maand half banner

1 maand half banner

1 maand full banner

1 week partner content

1 week partner content

1 week partner content

PAKKETPRIJS € 575,(i.p.v. € 772,-)

PAKKETPRIJS € 1.250,-

PAKKETPRIJS € 850,(i.p.v. € 1.088,-)

(i.p.v. € 1.672,-)

Wilt u een voorstel op maat ontvangen?
Neem dan contact op met Luciène Paap via 023-5714745

Voor meer online mogelijkheden klikt u hier op de speciale

of l.paap@bureauvanvliet.com.

online tariefkaart.

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL
Digitaal advertentiemateriaal dient als PDF, EPS of TIFF aangeleverd te worden, of te zijn opgemaakt in Adobe InDesign. Het
materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties, alsmede een duidelijk voorbeeld in print of PDF. Alle
gebruikte afbeeldingen dienen ‘hi-res’ (hoge resolutie) te zijn. Let u er bij kleurenadvertenties op, dat u géén RGB-kleuren
gebruikt of naast full colour nog steunkleuren toevoegt. Als Bureau Van Vliet het materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt, kunnen er kosten doorberekend worden voor de te maken aanpassingen. De volledige aanlevervoorwaarden voor digitaal materiaal zijn te downloaden op www.bureauvanvliet.com/advertentieverkoop.html

Bureau Van Vliet B.V.
Passage 17, postbus 20, 2040 AA Zandvoort.
Telefoon: 023-5714745 fax: 023-5717680
zandvoort@bureauvanvliet.com
www.bureauvanvliet.com

Geldig vanaf januari 2018

Alle prijzen zijn excl. BTW. Van toepassing zijn de algemene Leveringsvoorwaarden van Bureau Van Vliet, zoals die zijn gedeponeerd bij de KvK Haarlem
onder nr. 34037301 alsmede de Regelen voor het Advertentiewezen.

