4X PER JAAR
5500 EXEMPLAREN
52 PAGINA’S
OOK ONLINE!

BIOSCOPE
HET GRATIS HUISMAGAZINE
VAN DE GROENE PASSAGE
Omdat we veel meer te vertellen hebben dan we in
onze winkels kwijt kunnen, geven we in het ritme
van de seizoenen ook een eigen blad uit: de BIOscope.
Dit blad wordt uitgegeven door uitgeverij Genmai en
wordt milieuvriendelijk gedrukt op hoogwaardig 100%
gerecycled papier.
In de BIOscope vindt de lezer van alles terug over
een gezonde & duurzame lifestyle. Interviews met
greenminded mensen, recepten, tips en inspirerende
achtergrondartikelen gepresenteerd in een
professionele tijdloze en frisse lay-out.

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
A

Formaat bxh:

170 x 240 mm
+ 3mm afloop

Deel/pagina:
Positie:
Tarief:

1/1 pagina
staand
€685,00*

B

Formaat bxh:
Deel/pagina:
Positie:
Tarief:

150 x 108 mm
1/2 pagina
liggend
€420,00*

C

Formaat bxh:
Deel/pagina:
Positie:
Tarief:

73 x 108 mm
1/4 pagina
staand
€210,00*

D

Formaat bxh:
Deel/pagina:
Positie:
Tarief:

GROEN GEREGELD

73 x 52 mm
1/8 pagina
liggend
€140,00*

*Bovenstaande tarieven zijn excl. 21% BTW. **Betalingen voor een Groen Geregeld regeladvertentie kunnen uitsluitend per automatische incasso.

Rubrieken: Consulten & Adviezen,
Opleidingen & Cursussen,
Vrije Tijd & Overig en Therapieën.
Tarief per woord incl. BTW: €0,80**
Minimaal 20 woorden.

EXTRA’S

AANLEVEREN

VERSCHIJNINGSDATA IN 2023

Voor merken en producenten van de Groene Passage is het mogelijk een
advertorial te plaatsen, vraag naar de mogelijkheden.

Advertentiemateriaal en advertorials graag volledig
opgemaakt digitaal aanleveren in certified PDF of jpg.
Advertentie laten opmaken? Vraag naar de mogelijkheden.

Seizoen:

Verschijning:

Deadline
aanleveren:

Lente
Zomer
Herfst
Winter

23 maart
22 juni
28 september
21 december

9 februari
11 mei
17 augustus
9 november

Kortingsmogelijkheden: bij plaatsing van dezelfde advertentie binnen hetzelfde seizoensjaar (een advertentieseizoen gaat in bij de eerste plaatsing):
2x plaatsen 10%, 3x plaatsen 15%, 4x plaatsen 20%.
Een doorlink vanuit de online BIOscope naar bijvoorbeeld een eigen website
kost €10,- excl. BTW; voor Groen Geregeld kost dit €12,50 incl. BTW.***
Deze tarieven gelden per 1 januari 2018. Tariefwijzigingen voorbehouden.
*** Een doorlink is alleen mogelijk voor álle advertenties binnen je advertentieovereenkomst.

Aanleveren kan per e-mail tot 10 MB o.v.v. uitgave,
editie, afmeting en contactpersoon en vanaf 10MB via
wetransfer.com
Groen Geregeld (regeladvertentie) graag digitaal
aanleveren per e-mail.
Genmai behoudt zich het recht om een onjuist of
onvolledig aangeleverde advertentie te weigeren.
genmai@degroenepassage.nl

Uitgeverij Genmai
Mariniersweg 9
3011 NB Rotterdam
010 - 404 65 78
genmai@degroenepassage.nl

