VANZELFSPREKEND DIVERS

Contrast – tijdschrift voor diversiteit
Contrast is een ‘special interest’-tijdschrift dat maandelijks een
breed publiek van professionals en hoger opgeleiden informeert op
het terrein van diversiteit. De focus is op welzijn, gezondheid, onderwijs en arbeid en daarnaast zijn religie, cultuur en emancipatie
van groot belang. Contrast bericht over de dagelijkse werkelijkheid
in Nederlandse wijken, scholen, instellingen en bedrijven, en richt
zich in tweede instantie op de politieke discussie daarover.
In 2009 zullen we maandelijks een special maken over een actueel
thema. Deze special is verbonden aan een congres of bijeenkomst.
Elke maand wordt Contrast verspreid onder een grote doelgroep
voor wie het thema van belang is. Dat zijn zowel overheden en
instellingen als bedrijven, maar vooral zelforganisaties en andere
organisaties van allochtone Nederlanders. Juist onder deze laatste
bevinden zich veel van onze lezers.
Dus als u wilt communiceren met divers Nederland kunt u
prima bij Contrast terecht. Bijgaand treft u de tarievenkaart
aan. Wanneer u wilt adverteren kunt u contact opnemen met
Antoinette Vermolen, die met haar team van enthousiaste
medewerkers voor u klaar staat.
Voor andere vragen en suggesties kunt u terecht op onze website:
www.contrastmagazine.nl

Advertentiemogelijkheden en -tarieven
Afmetingen
formaat
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/ 8 pagina

staand (bxh)
205 x 277 mm2
100 x 277 mm2
100 x 136 mm2
—

liggend (bxh)
—
205 x 136 mm2
—
100 x 65,5 mm2

aflopend (bxh)
225 x 297 mm2 (+5 mm)
—
—
—

Tarieven (prijzen in euro’s, exclusief 19 % BTW)
formaat
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/ 8 pagina

eenmalig
4175,2255,1187,725,-

studiokosten
200,150,100,75,-

vijf maal
3757,2029,1068,562,-

tien maal
3569,1916,1008,531,-

• Afwijkende formaten na overleg
• Wij berekenen dan een tarief van euro 2,70 per mm per kolom van 40 mm (incl. 2 mm witmarge)
• Ten behoeve van de rijksoverheid hebben wij met de OMD/RVD prijsafspraken gemaakt. Bel ons voor informatie

Diverse kosten

Voor advertorials en niet kant-en-klaar materiaal berekenen wij de studiokosten door. Voor 1/1 pagina betaalt u
€ 200,- extra (zie de tabel Tarieven – Studiokosten)

Toeslagen kleur (full colour)
1/1 pagina

500,-

1/2 pagina

1/4 pagina

275,-

voorpagina (VP)
pagina 2/3 (BVP)
achterpagina (AP)
binnenzijde achterpagina (BAP)

1/8 pagina

150,-

niet mogelijk
1,5 x tarief
2 x tarief
1,5 x tarief

75,-

hartpagina’s (HP)
plaatsing op redactionele pagina (IM)
speciale plaats

1,5 x tarief
2 x tarief
20 %

Kortingen
Erkende reclamebureaus ontvangen een korting van 15 %

Technische gegevens
Drukprocedé:
Papiersoort:
Raster:
Afwerking:

Binnenwerk
heatset rotatie
80 grs. gallery one silk 200 grs.
houtvrij mc mat
60 lpc/150 lpi
geniet gebrocheerd

offset

Omslag

60 lpc/150 lpi

Aanleverspecificaties
Advertentiemateriaal dient digitaal aangeleverd te worden als Certified PDF voor advertenties in magazines zoals
vastgesteld door de Ghent PDF Work-group (specificaties zijn te downloaden op www.certifiedpdf.net).

Sluiting
Reservering en inleveren materiaal: uiterlijk 2 weken voor verschijning. Kant-en-klaar materiaal (mits gereserveerd)
uiterlijk 10 dagen voor verschijning.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over adverteren
in Contrast contact op met Media Group.

Contact

Media Group Aquabosch BV T 070 3114040
Sumatrastraat 163
F 070 3622606
2585 cn s’Gravenhage
E info@mediagroup-ab.nl
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