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verschijningsfrequentie
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verschijningsdag
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advertentiemateriaal
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termijn van inzending
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annuleringstermijn
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aflopende advertenties dienen altijd 		
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formaat		

breedte x hoogte

losse prijs per plaatsing excl. btw

editie

		

in mm

zetspiegel

formaat

fullcolour			

verschijnt		

sluit

01				

			

13 december

14 november

02				

24 januari		

19 december

1/8 pag.

€ 1.099*

03				

21 februari

23 januari

1/8		

85 x 60

1/4 pag.

€ 2.019*

04 Talentenspcial		

21 februari

09 januari

1/4

□

85 x 125

1/2 pag.

€ 5.700

05 				

21 maart		

20 februari

1/4

—

175 x 60

1/1 pag.

€ 9.500

06				

18 april		

20 maart

1/2

|

85 x 250

07 Terug naar je natuur

18 april		

06 maart

1/2

—

175 x 122

2 x 1/2 pag.

€ 11.400

08				

23 mei		

24 april

1/1		

180 x 250

2/1 pag.

€ 19.000

09				

20 juni		

22 mei

10				

01 augustus

03 juli

11				

05 september

07 augustus

12				

10 oktober

11 september

13				

07 november

09 oktober

14 Lichaam en Geest

07 november

25 september

01 2020				

12 december

13 november

aflopend*

shopping

1/1		

210 x 280

2/1		

420 x 280

€ 3.167

* rubrieksadvertenties
special

* 3 mm overvul noodzakelijk

1/1 pag.

€ 5.900

aflopend/rugmarge

special
1/1		

200 x 250

CONTRACTKORTING

Er wordt geen toeslag berekend voor advertenties die aflopend en/of met
rugmarge worden geplaatst.

1%

bij

2 plaatsingen

2%

bij

3 plaatsingen

plaatsingswensen en bijzonderheden

3%

bij

4 plaatsingen

Een plaatsingswens kan niet als voorwaarde voor een plaatsingsopdracht

4%

bij

5 plaatsingen

worden aanvaard. Als voldaan kan worden aan de wens voor een speciale

5%

bij

6 plaatsingen

plaats (inclusief achterpagina) wordt een toeslag van 20% over het totale

6%

bij

9 plaatsingen

plaatsingsbedrag in rekening gebracht.

7%

bij 12 plaatsingen

	

8%

bij 18 plaatsingen

Mee te hechten antwoordkaarten € 52 per duizend (overleg vooraf

9%

bij 24 plaatsingen

is noodzakelijk, alsmede aanlevering vijf zichtexemplaren). Voor het
meehechten of insteken van bijlagen wordt op verzoek offerte gedaan.
Voor speciale vormen van adverteren zie www.wpgmedia.nl.
WPG Media is uitgever van Happinez, Psychologie Magazine, Yoga Magazine,
Vrij Nederland en WPG Kindermedia.

