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datum: 1 januari 2019
vervangt gegevens d.d.: 1 februari 2018

ALGEMENE INFORMATIE
titel

:

VRIJ NEDERLAND

uitgegeven door

:

WPG Media

verschijningsfrequentie

:

12x per jaar ( + 4 specials )

verschijningsdag

:

donderdag

advertentie-exploitatie

:

WPG Media

		

Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam

		

Postbus 2994, 1000 CZ Amsterdam

		

telefoon: 020 - 551 85 38

TECHNISCHE GEGEVENS
bladspiegel

:

225 x 300 mm (bxh)

			e-mail: media@weekbladpers.nl

zetspiegel

:

193 x 257,5 mm(bxh)

		

drukprocedé

:

offset-rotatie-heatset

papiersoort

:

omslag: 250 gr/m2 h.v. mc gesatineerd

website: www.wpgmedia.nl
Jur Anepool

		

binnenwerk: 90 gr/m2 l.h.h. mc gesatineerd

		

telefoon: 020 - 551 85 43

afwerking

:

garenloos gebrocheerd (lumbeck)

		

jur.anepool@weekbladpers.nl

advertentiemateriaal

:	certified PDF volgens de standaard

materiaal aan

:

vrij.nederland.adv@gmail.com

termijn van inzending

:

zie verschijnings- en sluitingsdata

		

annuleringstermijn

:

4 weken voor verschijnen

		

aflopende advertenties dienen altijd 		

		

voorzien te zijn van snijtekens.

€ 144 compleet

		

kosten veroorzaakt door aanlevering van 		

		

€ 102 print

		

niet gecertificeerd advertentiemateriaal 		

losse nummerprijs

:

€ 8,95

		

worden doorberekend.

algemene voorwaarden

:	zie www.wpgmedia.nl
verspreide oplage

:

23.903 ex.

bereikcijfers

:

media order

:

abonnementsprijs per jaar

:

‘Certified PDF tijdschriften Nederland’

(NOM 2017Q4 - 2018Q3)
124.000 lezers
(NOM 2018Q3)

FORMATEN EN AFMETINGEN

ADVERTENTIETARIEVEN

VERSCHIJNINGS- EN SLUITINGSDATA 2019

formaat		

breedte x hoogte

losse prijs per plaatsing excl. btw

editie				

		

in mm

formaat

fullcolour			

zetspiegel
1/3 		

verschijning

aanleveren adv.

01				

20 december

21 november

02				

24 januari		

20 december

03				

21 februari

23 januari

61 x 257,5

1/3 pag.

€ 2.492

04				

21 maart		

20 februari

1/2

|

90,5 x 257,5

1/2 pag.

€ 3.738

05				

25 april		

27 maart

1/2

—

193 x 126,5

1/1 pag.

€ 6.230

06				

23 mei		

24 april

1/1		

193 x 257,5

2/1 pag.

€ 12.460

07				

20 juni		

22 mei

2x 1/1 pag.

€ 7.476

08				

18 juli		

19 juni

09				

22 augustus

24 juli

aflopend*
1/1		

225 x 300

10				

26 september

28 augustus

2/1		

450 x 300

11				

24 oktober

25 september

12				

21 november

23 oktober

01 2019				

19 december

20 november

					

verschijning

aanleveren adv.

Special 01				

21 maart		

20 februari

Special Detective&Thrillergids

04 juni		

01 mei

Special 03			

22 augustus

24 juli

21 november

23 oktober

* 3 mm overvul noodzakelijk

SPECIALS 2019

CONTRACTKORTING
1%

bij

2 plaatsingen

Special 04			

2%

bij

3 plaatsingen

De specials, met uitzondering van de Detective&Thrillergids, verschijnen

3%

bij

4 plaatsingen

niet in de losse verkoop.

4%

bij

5 plaatsingen

5%

bij

6 plaatsingen

bijzonderheden	

6%

bij

9 plaatsingen

Mee te hechten antwoordkaarten € 52 per duizend (overleg vooraf

7%

bij 12 plaatsingen

is noodzakelijk, alsmede aanlevering vijf zichtexemplaren). Voor het

8%

bij 18 plaatsingen

meehechten of insteken van bijlagen wordt op verzoek offerte gedaan.

9%

bij 24 plaatsingen

Voor speciale vormen van adverteren zie www.wpgmedia.nl.

WPG Media is uitgever van Happinez, Psychologie Magazine, Yoga Magazine,
Vrij Nederland en WPG Kindermedia.

