Tarievenkaart 2020

alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Advertenties
KLEI is het enige Nederlandstalige keramiektijdschrift voor Nederland en België. KLEI is een uitgave
van de Stichting KLEI en verschijnt 6 keer per jaar in de oneven maanden. Ieder nummer telt 56
pagina's.
KLEI verschijnt in een oplage van 6.000 exemplaren en heeft ruim 5.200 abonnees. De rest van de
oplage wordt verspreid via losse verkoop en promotie.
Voor opgave en informatie:

adverteren@klei.nl

Advertentietarieven en afmetingen
Formaat
1/1 pagina (aflopend)
1/1 pagina
1/2 pagina (liggend)
1/2 pagina (staand)
1/4 pagina
1/8 pagina
1/12 pagina *

b x h in mm
210 x
297
(+ 3 mm afloop)
180 x
260
180 x
127
87 x
260
87 x
127
87 x
60,5
56 x
60,5

1 x plaatsen
€
€
€
€
€
€
€

735,735,368,368,184,92,57,-

3 x plaatsen
€
€
€
€
€
€
€

2.095,2.095,1.048,1.048,524,264,162,-

6 x plaatsen
€
€
€
€
€
€
€

3.969,3.969,1.985,1.985,992,499,303,-

* Het plaatsen van een advertentie in dit formaat is beperkt!
Toeslagen
Achterzijde omslag (alleen hele pagina advertenties): 15% toeslag op bovenstaande tarieven.
Binnenzijde achterpagina (alleen hele en halve pagina advertenties): 10% toeslag op bovenstaande tarieven.

Bijsluiters
Het meesealen van bijsluiters (hele oplage of alleen abonnees). Tarief per 1.000 stuks: € 85,Maximum formaat (enkelvel of gevouwen) 205 x 290 mm.
Voor het meesealen van folders zwaarder dan 50 gram geldt een toeslag. Tarief op aanvraag.
Het afleveradres voor de bijsluiters ontvangt u na onze bevestiging.
S.v.p. altijd 1 digitaal exemplaar sturen naar: adverteren@klei.nl.

Kleine advertenties (Cursussen en Vraag & Aanbod)
Abonnees van KLEI kunnen gratis adverteren in de rubriek Vraag & Aanbod in het magazine en op de website.

In het blad:
Aantal tekens
incl. spaties
tot
320
tot
480
tot
640
tot
960
tot
1.280
tot
1.600

1 x plaatsen
€
€
€
€
€
€

3 x plaatsen

24,33,41,58,76,92,-

€
€
€
€
€
€

69,95,118,168,217,264,-

6 x plaatsen
€
€
€
€
€
€

132,185,239,317,409,495,-

Co-advertentie: dezelfde advertentie in het blad én op de website:
Aantal tekens
incl. spaties
tot
tot
tot
tot
tot
tot

320
480
640
960
1.280
1.600

1 x plaatsen

3 x plaatsen

€ 36,€ 49,€ 62,€ 89,€ 114,€ 138,-

€
€
€
€
€
€

95,132,168,237,306,373,-

6 x plaatsen

€
€
€
€
€
€

160,217,283,397,509,622,-

Het plaatsen van een foto bij de
tekstadvertentie op de website
is mogelijk. Prijs per plaatsing.
1 x plaatsen
3 x plaatsen
6 x plaatsen

€ 30,€ 58,€ 84,-

Aanleverdata
Uitgave
2020-1
2020-2
2020-3
2020-4
2020-5
2020-6

januari-februari
maart-april
mei-juni
juli-augustus
september-oktober
november-december

Reserveringsdatum
15 november 2019
10 januari 2020
10 maart 2020
10 mei 2020
10 juli 2020
10 september 2020

Deadline aanlevering
20 november 2019
15 januari 2020
15 maart 2020
15 mei 2020
15 juli 2020
15 september 2020

Verschijningsdatum
1e week januari 2020
1e week maart 2020
1e week mei 2020
1e week juli 2020
1e week september 2020
1e week november 2020

Aanleveren advertentiemateriaal
Het aanleveradres voor drukklaar materiaal is: adverteren@klei.nl onder vermelding van KLEI en de uitgave van
plaatsing. Het advertentiemateriaal bij voorkeur als certified pdf document aanleveren volgens bovenstaand schema
voor reservering en aanlevering. Andere bestandsformaten dan cPdf alleen in overleg.
Tevens kan de advertentie door onze vormgever worden opgemaakt of aangepast. De kosten hiervoor bedragen
€ 125,- voor een hele of halve pagina en € 70,- voor de overige formaten.
Voor de rubriek ‘De Les Gewezen/Biscuitjes’ de tekst aanleveren in één enkel Word document. Bij voorkeur in platte
tekst. Afbeeldingen NIET aanleveren in het Word document, maar afzonderlijk in een .jpg bestand.

Weigering van advertenties
Stichting KLEI is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, zonder
dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen.

Betaling
Advertenties dienen vooruit betaald te worden. De factuur zal met de plaatsingsovereenkomst worden toegezonden.
Stichting KLEI
Wolsbergerweg 38
3781 PE Voorthuizen
adverteren@klei.nl

BTW nummer: 65.25.283.B.01
KvK Utrecht nr.: 41179607
Bank: NL23 RABO 0132 3024 03
t.n.v. Stichting KLEI

