tariefkaarten 2019.qxp_Tariefkaarten KokBoekencentrum 20-09-18 16:20 Pagina 8

Advertentiekaart

Open Deur
Bezield en bewogen over leven en geloven
Uitgegeven door:
Verschijningsfrequentie:
Omvang:
Oplage:
Advertentieacquisitie:

KokBoekencentrum
11 x per jaar
16 – 20 pagina’s
7.000 exemplaren
N.A.W.plus Direct Marketing Diensten
Harm Jan Wieringa
Groen van Prinstererlaan 16,
3771 CD Barneveld
0342-424 404 / 06-5354 0544
www.nawplus.nl
info@nawplus.nl
Bladspiegel:
220 x 285 mm, staand
Zetspiegel:
206 x 271 mm
Bedrukking:
Full colour
Aan te leveren materiaal: Hoge resolutie-PDF-document
naar info@nawplus.nl

Tarieven/mogelijkheden
Open Deur wil inspireren en in beweging
brengen. Met een gelovig hart, een milde tong
en een open blik. We putten graag uit de rijke
schatkamer van de christelijke traditie én
kijken graag over de grenzen van kerken en
religieuze tradities heen.
De inhoud is gevarieerd – met ruime
aandacht voor gedichten en beeldmateriaal –
en is altijd opgebouwd rond een thema.
Thema’s voor de komende maanden zijn te
vinden op http://www.open-deur.nl/verwacht/
Open Deur wordt veel besproken in
gespreksgroepen en op
(thema)bijeenkomsten, gebruikt bij het
voorbereiden van diensten en vieringen, en
dient als gespreksstof in de geestelijke
verzorging. Collectieve abonnees verspreiden
het blad vaak ook in kerken, zorginstellingen,
bezinningscentra.

€ 795,€ 515,€ 315,op aanvraag

1/1 pagina (206 x 271 mm):
1/2 pagina liggend (206 x 132 mm):
1/4 pagina staand (98 x 132 mm):
Bijsluiter / meehechter:
Toeslagen
Paasnummer (ca. 35.000 ex.): 35%
Kerstnummer (ca. 58.000 ex.): 50%
Kortingen:
4 x per jaar adverteren = 10% korting
8 x per jaar adverteren = 15% korting
11 x per jaar adverteren = 25% korting

Voorwaarden:
• formaat in alle nummers gelijk
• bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt vorige advertentie ongewijzigd herhaald
• korting direct per factuur verrekend
prijzen exclusief BTW; prijswijzigingen voorbehouden.

Een recente editie kunt u aanvragen bij de
advertentieacquisiteur

Postbus 13288, 3507 LG Utrecht, tel. 088 700 2600
info@kokboekencentrum.nl, www.kokboekencentrum.nl

www.open-deur.nl

