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Advertentiekaart

Ouderlingen{blad}
voor Pastoraat en Gemeenteopbouw
Uitgegeven door:
Verschijningsfrequentie:
Omvang:
Oplage:
Advertentieacquisitie:

KokBoekencentrum
11 maal per jaar
36 pagina’s
7.000 exemplaren
N.A.W.plus Direct Marketing Diensten
Harm Jan Wieringa
Groen van Prinstererlaan 16
3771 CD Barneveld
0342-424404/ 06-53540544
info@nawplus.nl
www.nawplus.nl
Bladspiegel:
200 x 225 mm, staand
Zetspiegel:
165 x 190 mm, staand
Bedrukking:
Full colour
Aan te leveren materiaal: Hoge resolutie-PDF-documenten naar
info@nawplus.nl

Tarieven/mogelijkheden
Ouderlingenblad is een maandblad voor
pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en
best gelezen tijdschrift voor kerkenwerk
binnen de PKN waarvan het bereik vele malen
groter dan het aantal abonnees is vanwege
het hoge doorgeefgehalte via kerkenraden en
werkgroepen.
De artikelen bevatten veel praktische tips en
geestelijke reflectie voor allerhande
kerkenwerk in de eigen gemeente.
Ouderlingenblad helpt te praten en te
luisteren bij uiteenlopende situaties als
ziekte, levensoriëntatie en relatieproblemen.
Een echt praktijkblad voor bezoekwerkers,
betrokken kerkgangers en kerkelijk werkers!
Een recente editie kunt u aanvragen bij de
advertentieacquisiteur

1/1 pagina (165 x 190 mm):
1/2 pagina liggend (165 x 92,5 mm):
1/2 pagina staand (80 x 190 mm):
1/4 pagina staand. (80 x 92,5 mm):
1/8 pagina liggend (80 x 44 mm):
Bijsluiter/meehechter:
Advertorial/advertentie op omslag:
Kortingen:
4 x per jaar adverteren
8 x per jaar adverteren
11 x per jaar adverteren

€ 1035,€ 535,€ 535,€ 355,€ 225,op aanvraag
op aanvraag

= 10% korting
= 15% korting
= 25% korting

Voorwaarden:
• formaat in alle nummers gelijk
• bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt vorige advertentie ongewijzigd herhaald
• korting direct per factuur verrekend
prijzen exclusief BTW; prijswijzigingen voorbehouden.

Postbus 13288, 3507 LG Utrecht
info@kokboekencentrum.nl, www.kokboekencentrum.nl

www.ouderlingenblad.nl
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