Magazine van de KCZB
Verschijningsfrequentie
Oplage
Formaat
Zetspiegel
Druk

4x per jaar, aan het einde van de volgende maanden:
Maart, juni, september en november
5.100 stuks per aflevering
210 x 297 mm
180 x 270 mm (B x H)
Offset: full color

Abonnementen
Particulier
€ 15,00 per jaar.
Collectief
€ 12,50 per jaar.
Los exemplaar € 5,00 (exclusief verzendkosten).
Wijziging in aantal collectieve abonnementen alleen per 1 januari.
Advertentie tarieven per 1 januari 2022
Zwart-wit afdruk - (prijzen zijn inclusief 21% BTW)
1/1 pagina achterzijde
€ 943,80
180 x 270 mm
1/1 pagina binnenzijde
€ 677,60
180 x 270 mm

(B x H)
(B x H)

1/2 pagina staand
1/2 pagina liggend

€ 338,80
€ 338,80

87 x 270 mm
180 x 133 mm

(B x H)
(B x H)

1/4 pagina

€ 169,40

87 x 133 mm

(B x H)

1/8 pagina

€ 108,30

87 x 64 mm

(B x H)

Ledenkorting 20% voor aangesloten verenigingen
Ledenkorting 20% voor aangesloten verenigingen

Kleurenafdruk advertentie aan binnenzijde
Hiervoor wordt een toeslag van 25% berekend op de bovenstaande prijzen.
Aanlevering
Digitale aanlevering van kant en klare advertenties uitsluitend in Adobe illustrator eps in het CMYK
formaat. Aanleveren in hoog resolutie PDF kan ook. Voor beide bestandsformaten geldt: tekst met
lettercontouren. Voor films geldt raster 70.
→ Plaatsingsopdrachten kunnen alleen aan de KCZB worden gezonden.
Bij herhalingen zijn de volgende kortingen mogelijk:
▪ 4 plaatsingen binnen 1 jaar
15% korting
Solistenrubriek
€ 45,40 voor de eerste drie regels, € 34,50 voor elke regel extra. Dit is voor vier plaatsingen per jaar.
De berekening advertentie solistenrubriek is uitsluitend mogelijk per kalenderjaar, bij vooruitbetaling
na ontvangst van de nota. Prijzen zijn inclusief 21% BTW
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