BIOscope huismagazine
van de Groene Passage
advertentieformaten en tarieven 2018
BLOK ADVERTENTIES

verschijnt 4x p.jr.
Adv. oplage: 6500 ex.
form. form. bxh: 170x240mm
52 pagina's
TARIEF fc & zw/w
Adv.afm.bxh:

A 170x240mm aflopend*
B 150x108mm
C 73x220mm
D 73x108mm
E
73x52mm

deel/pag.:

positie:

1/1 pag
1/2 pag
1/2 pag
1/4 pag
1/8 pag

staand
liggend
staand
staand
liggend

éénmalige plaatsing

€
€
€
€
€

685,00
420,00
420,00
210,00
140,00

* met snijtekens en 3 mm overlap
Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Deadline BIOscope 2018:
Lentenummer 29 januari
Zomernummer 14 mei
Herfstnummer 13 augustus
Winternummer 12 november

Verschijning:
22 maart
21 juni
20 september
20 december

Kortingen advertenties:
2x plaatsen zelfde advertentie binnen hetzelfde seizoensjaar: 10%
3x plaatsen zelfde advertentie binnen hetzelfde seizoensjaar: 15%
4x plaatsen zelfde advertentie binnen hetzelfde seizoensjaar: 20%
Een advertentieseizoen gaat in bij uw eerste plaatsing.
Extra mogelijkheid:
De BIOscope verschijnt online en daarmee komt ook uw advertentie online (3 mnd.
per editie) op onze website www.degroenepassage.nl; u betaalt hiervoor geen extra kosten.
Een extra service waarvoor u kunt kiezen is het doorlinken via het webadres in uw advertentie
naar uw eigen website (het webadres moet vermeld zijn in uw advertentie).
U betaalt hiervoor slechts € 10,-- exclusief 21 % BTW per editie.
NB: Dit is alleen mogelijk voor álle advertenties binnen uw advertentie-overeenkomst.
Advertorials
Bij afname van tenminste 4 advertenties binnen een advertentie-overeenkomst bieden wij u de mogelijkheid hiervan 1 advertentie om te ruilen voor een advertorial van 1/1 pagina. U betaalt hiervoor geen
extra kosten. Een advertorial is alleen mogelijk voor merken en producenten van de Groene Passage
en uitsluitend in combinatie met advertenties van het formaat A (170x240mm).
Een advertorial dient volledig opgemaakt aangeleverd te worden; zie hiervoor de specificaties
reproductiemateriaal.

Aanleverspecificaties:
Aanleveradres:
Uitgeverij Genmai
Mariniersweg 9
tel.: 010 - 404 65 78
3011 NB Rotterdam
fax.: 010 - 240 95 55
genmai@degroenepassage.nl
Specificaties reproduktiemateriaal:
Als gegevens over formaten gelden bovenstaande afmetingen (At/mH). Gelieve uw advertentie aan te
leveren als:Certified PDF (hoge resolutie PDF) of hoge resolutie JPEG (min.300 dpi op ware grootte).
Media:
CD of diskette, e-mail tot 10 MB o.v.v. uitgave, editie, afmeting en contactpersoon, naar
genmai@degroenepassage.nl en een kopie per fax naar 010 - 240 95 55.
Andere aanlevering alleen in overleg.
Extra kosten:
Voor onjuist of onvolledig aangeleverde advertenties moeten wij helaas de extra werktijd op
kostprijsbasis in rekening brengen. Advertenties opgemaakt in andere programma's worden
opnieuw opgemaakt. De kosten hiervan worden op kostprijsbasis doorberekend.
Bij aanlevering van een opzichtmodel worden scankosten ad € 12,50 in rekening gebracht.
Lay-out en ontwerpkosten:
Bent u niet in staat zelf een bruikbare advertentie aan te leveren, dan gelden voor de werkzaamheden die wij voor U laten verrichten de volgende tarieven:
* kleine tekstwijzigingen in een bestaande advertentie:
€
20,00
* ingrijpende wijzigingen:
€
30,00
* eenvoudig ontwerp:
€
50,00
* gedetailleerd ontwerp:
op aanvraag
Deze tarieven gelden per 21 december 2015
Tariefswijzigingen voorbehouden

Mariniersweg 9, 3011 NB Rotterdam
T 010 - 404 65 78 / F 010 - 240 95 55
genmai@degroenepassage.nl

