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ADVERTENTIETARIEVEN
EN -MOGELIJKHEDEN
U kunt op 5 manieren adverteren:

Kerstverhaal
Ken jij het
echt?
Nee is oké
Meer genieten,
minder moeten

1. Advertenties

+ leestips van uw boekverkoper!
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covers Lees en Luistermagazine 2, 3, 4 - 2016

Het Lees en Luistermagazine is een inspirerend magazine
vol informatie over de nieuwste producten die verkrijgbaar zijn in de christelijke boekhandel. Het is hét magazine voor de christelijke lezer en staat vol met artikelen,
recensies, leestips en advertenties. We nodigen u graag
uit om advertentieruimte te reserveren voor 2017.
Over de lezer
Het Lees en Luistermagazine wordt gelezen door mensen die geïnteresseerd zijn in de boeken, films, muziek en gifts die verkrijgbaar
zijn in de christelijke boekhandel. Het magazine richt zich voornamelijk op het winkelend publiek: vrouwen tussen de 25 en 50 jaar
die boeken kopen voor zichzelf, hun gezinsleden of als cadeau voor
anderen.

1/1 pagina
190 mm breed
255 mm hoog

€ 775,-

1/2 pagina staand
90 mm breed
255 mm hoog

€ 450,-

1/2 pagina liggend
190 mm breed
122,5 mm hoog

€ 450,-

1/4 pagina staand
90 mm breed
122,5 mm hoog

€ 290,-

Oplage en omvang
Oplage: ca. 35.000 ex.
Aantal pagina’s: 40-48
Technische gegevens
Drukprocedé: rotatie offset
Papiersoort: 80 gram/m2 licht houthoudend mat mc Grapho Silk
Afwerking:
geniet gebrocheerd
Kleurstelling: full colour
Bladspiegel: 210 x 275 mm staand
Thema & verschijning
Nr. 1 Lente
Thema: Grote schoonmaak
Sluiting kopij: 13 december
Verschijning: 14 februari
Nr. 2 Zomer

Thema: Geestelijke groei
Sluiting kopij: 2 maart
Verschijning: 2 mei

Nr. 3 Herfst

Thema: Innerlijke rust
Sluiting kopij: 29 juni
Verschijning: 5 september

Nr. 4 Winter

Thema: Verwachting
Sluiting kopij: 14 september
Verschijning: 14 november

2. Advertorials
1/2 pagina staand of liggend
1/1 pagina
2/2 pagina’s (spread)
3. Units (= tekst + cover/afbeelding)
1/8 pagina liggend

€ 350,€ 675,€ 1150,-

€ 99,-

4. Recensies
1/4 pagina staand

€ 350,-

5. Leestips
1/4 pagina staand

€ 350,-

Toevoeging tarieven:
- Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
- Niet-contribuanten betalen een toeslag van 25%.
- 10% korting bij vormgeving van advertenties door BCB.
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KORTING BIJ JAARRESERVERING

Wanneer u nu al voor heel 2017 advertentieruimte reserveert, ontvangt u korting.
U reserveert een totaal aantal pagina’s en bent vervolgens vrij deze in te zetten wanneer u het beste uitkomt.
6 t/m 8 pagina’s
9 t/m 12 pagina’s
13 pagina’s en meer

7,5% korting
10% korting
12,5% korting

Voorwaarden:
- Uw gereserveerde advertentieruimte mag ingevuld worden met alle vormen van advertenties die op deze tariefkaart worden genoemd.
- Uw korting geldt voor het totaalbedrag (excl. BTW) van uw factuur.
- Niet-ingevulde pagina’s kunnen niet worden meegenomen naar 2018.
- Extra pagina’s erbij reserveren kan altijd. U ontvangt het kortingspercentage van uw eerste intekening.

AANLEVERSPECIFICATIES
Algemeen
Voor alle advertentievormen geldt dat er geen verkoopwebsite vermeld mag worden.
Er worden alleen advertenties geplaatst van boeken die
in de afgelopen drie jaar gedrukt of herdrukt zijn
(m.u.v. van Bijbels en kerkboeken).
Producten die in het Lees en Luistermagazine staan,
moeten bij de boekhandel verkrijgbaar zijn.
Wanneer een boek nog verschijnen moet, vermeldt dan
de verschijningsdatum.
De grootte van aangeleverd beeldmateriaal moet
minimaal 1 mb, 300 dpi zijn.
Advertenties
U heeft de keuze tussen kant-en-klaar aanleveren of opmaak
door BCB.
Wanneer u kant-en-klaar aanlevert: let op dat de inktlimiet
maximaal 300% mag zijn.
Advertorials
Advertorials worden standaard opgemaakt door BCB.
U levert beeldmateriaal en tekst aan.
Het maximaal aantal woorden (inclusief titels, tussenkoppen
en boekgegevens):
1/2 pagina:
max. 200 woorden
1/1 pagina:
max. 400 woorden
2/2 pagina’s:
max. 750 woorden
Recensies
Aanleveren van beeldmateriaal (cover + foto recensent) en
tekst (maximaal 65 woorden).
Leestips
Aanleveren van beeldmateriaal (cover) en tekst (maximaal 65
woorden).

Units
Units worden standaard opgemaakt door BCB.
U levert beeldmateriaal (boekcover of productafbeelding) en
de volgende gegevens (in te vullen in een Excel-document) aan:
Titel
Auteur
Leeftijdsindicatie
- Geldt alleen voor kinderboeken
Verschijningsdatum
- Geldt alleen als een boek nog 		
		 niet verschenen is
Uitgever
ISBN
- Zonder streepjes/spaties, 13
		 cijfers, bij producten zonder
		 ISBN artikelnr. noteren
Aantal pagina’s
- Bij cd’s/dvd’s de speelduur
Uitvoering product
- Bijvoorbeeld: cd/dvd of
		paperback/gebonden
Prijs
- Ca. prijzen vermijden
Flaptekst
- Maximaal 50 woorden

