Tariefkaart 2018 – C Magazine
Titel:
Verschijningsfrequentie:
Oplage :
Uitgave van:

C Magazine
4x per jaar
4.000 exemplaren
Logeion

REDACTIONELE INFORMATIE
Formule
C Magazine is het magazine voor communicatieprofessionals van Logeion, vereniging voor
communicatie. De inhoud bestrijkt alle aspecten van communicatie: van
overheidscommunicatie tot marketingcommunicatie, van interne communicatie tot
woordvoering. Ook verwante gebieden die relevant zijn voor het vak komen aan de orde.
Doelgroep
Communicatieprofessionals die aan bureau- of organisatiezijde actief zijn, binnen (semi-)
overheid, non-profit, bedrijfsleven, consultancy en het onderwijs.

Technische gegevens:
Bladspiegel: 230 x 280 mm
Zetspiegel: 216 x 268 mm

VERSCHIJNINGSSCHEMA 2018
Sluitingsdata
29-01-2018
23-04-2018
06-08-2018
05-11-2018

Verschijningsdata
09-03-2018
01-06-2018
14-09-2018
14-12-2018

AANLEVEREN DIGITAAL MATERIAAL
Digitaal advertentiemateriaal dient als PDF, EPS of TIFF aangeleverd te worden, of te zijn opgemaakt in
Adobe InDesign. Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties, alsmede een
duidelijk voorbeeld in print of PDF. Alle gebruikte afbeeldingen dienen ‘hi-res’ (hoge resolutie) te zijn. Let u
er bij kleurenadvertenties op, dat u géén RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren
toevoegt.
Als Bureau Van Vliet het materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt, kunnen er kosten
doorberekend worden voor de te maken aanpassingen. De volledige aanlevervoorwaarden voor digitaal
materiaal zijn te downloaden op www.bureauvanvliet.com, onder het kopje ‘info voor adverteerders’.
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ADVERTENTIETARIEVEN PRINT
Advertentieformaten en –prijzen op basis van full colour (exclusief btw)

Breedte x hoogte

1x

4x

1/1 pagina

216 x 268 mm
(zetspiegel)

€ 2.300,-

€ 2.070,-

1/2 pagina

216 x 130 mm
(liggend)

€ 1.395,-

€ 1.255,-

1/2 pagina

106 x 268 mm
(staand)

€ 1.395,-

€ 1.255,-

1/4 pagina

216 x 65 mm
(liggend)

€

840,-

€

750,-

1/4 pagina

106 x 130 mm
(staand)

€

840,-

€

750,-

Personeel

1x

1/1 pagina

€ 1.150,-

1/2 pagina

€

695,-

Bovenstaande tarieven zijn inclusief een vermelding in de vacaturebank van Logeion
(zie: www.logeion.nl/vacatures).
Het tarief voor uitsluitend vermelding op internet bedraagt € 249,- voor 30 dagen.
Toeslagen:
Cover II 10%
Cover III 10%
Cover IV 25%
Bijsluiters op aanvraag

Van toepassing zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Bureau Van Vliet, zoals gedeponeerd bij de KvK Haarlem, onder nr. 34037301
evenals de Regelen voor het Advertentiewezen.
Bureau Van Vliet B.V.
Passage 13-31, postbus 20, 2040 AA Zandvoort.
Telefoon: 023-5714745 fax: 023-5717680
E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com
Website: www.bureauvanvliet.com

