YOGA Nieuwsbrief (print)
Uitgave van: Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN)
Hoofdredacteur: Gerreke van den Bosch
Verschijningsfrequentie 4 x per jaar
Oplage: 1250

Formaten en tarieven advertenties
Pagina

Formaat

Tarief
leden

Tarief nietleden

1/1 pagina

Aflopend: 210 x 270 mm + 3 mm afloop aan alle zijden +
snijtekens (staand formaat)

€ 220,-

€ 440,-

1/1 pagina

Binnen de bladspiegel: 176 x 238,5 mm binnen de bladspiegel
(staand formaat)

€ 220,-

€ 440,-

1/2 pagina

176 x 117 mm (liggend formaat)

€ 110,-

€ 220,-

1/2 pagina

86 x 238,5 mm (staand formaat)

€ 110,-

€ 220,-

1/4 pagina

176 x 54 mm (liggend formaat)

€ 60,-

€ 120,-

1/4 pagina

86 x 117 mm (staand formaat)

€ 60,-

€ 120,-

1/8 pagina

86 x 54 mm (liggend formaat)

€ 38,-

€ 76,-

Formaten en tarieven advertorials
Pagina

Formaat

Tarief
leden

Tarief nietleden

1/2 pagina

176 mm x 117 mm (liggend formaat)

€ 110,-

€ 220,-

1/2 pagina

86 x 238,5 (staand formaat

€ 110,-

€ 220,-

•
•
•
•

Per adverteerder is slechts 1 x per jaar een advertorial ruimte beschikbaar.
Per editie worden niet meer dan 2 advertorials opgenomen.
Een advertorial wordt enkel geplaatst in overleg met de hoofdredacteur.
Het bestuur van de VYN heeft in alle gevallen het laatste woord over plaatsing van advertorials.

Aanvullende tarieven
•
•

Bij plaatsing van een advertentie op de omslag achterzijde wordt 50% extra berekend.
Bij voorkeursplaatsing wordt 25% extra berekend.

•

Losse flyers kunnen als advertentie worden meegestuurd. Afhankelijk van de grootte wordt hier een apart
tarief voor berekend.
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Aanleveren materiaal
•
•
•
•
•

Aanleveren van bestanden doe je via het formulier op onze website.
Advertentiemateriaal aanleveren als pdf-bestand, resolutie: 300 dpi, tekst, afbeelding en foto’s in CMYK,
zonder snijtekens en kader
Aanleveren materiaal tijdig voor sluitingsdatum.
Advertentie bestanden (zonder afloop) bij voorkeur in pdf of jpg (hoge resolutie) formaat aanleveren.
Advertenties aanleveren onder vermelding van het gewenste formaat in mm en publicatienummer
nieuwsbrief.

Aanleverdata en verschijningsdata YOGA Nieuwsbrief
•
•

Aanleverdatum: 5 september voor 12.00. Verschijningsdatum: week 42, 2021
Aanleverdatum: 7 november voor 12.00. Verschijningsdatum: week 51, 2021

Contact
Algemene informatie: pr@yoganederland.nl
Aanleveren stukken YOGA Nieuwsbrief: redactie@yoganederland.nl
Opmaak en vormgeving YOGA Nieuwsbrief: karina@yoga-den-haag-.nl

NB: Over plaatsing van artikelen, brieven en advertenties beslist het bestuur van de VYN.

VYN, juli 2021
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