Advertenties NTFU kalender 2018
Oplage
De kalender wordt gedrukt in een oplage van 75.000 exemplaren.
Formaten en tarieven 2018:

1/1 pagina
(255 mm hoog x 187 mm breed)
1/2 pagina liggend
(125 mm hoog x 187 mm breed)
1/2 pagina staand
(255 mm hoog x 91 mm breed)
1/4 pagina liggend
(60 mm hoog x 187 mm breed)
1/4 pagina staand
(125 mm hoog x 91 mm breed)
1/8 pagina liggend
(27 mm hoog x 187 mm breed)

Adverteerder
zonder sponsor
€ 941,37

Adverteerder
met sponsor
€ 1.311,87

€ 470,70

€ 655,94

€ 470,70

€ 655,94

€ 235,34

€ 327,97

€ 235,34

€ 327,97

€ 153,69

€ 214,24

Aanleveren advertenties
Advertenties kunnen op 3 manieren worden aangeleverd:
1. Kant en klaar aanleveren
Gebruik één van de volgende bestanden:
*Quark Xpress tot 9.1
*Illustrator tot CS3
*Photoshop tot CS3 (jpeg, eps en tiff)
*PDF in hoge resolutie
Advertenties die zijn opgemaakt in Word, Corel Draw etc. worden niet in behandeling genomen.
Deadline voor aanleveren van advertenties: 1 december 2017
2. Wijziging in eerder geplaatste advertentie
Als je eerder al een advertentie hebt laten opmaken door Vriedesign, kun je wijzigingen doorgeven (b.v. aanpassen datum en jaar).
Kosten correcties: gratis
Deadline voor doorgeven wijzigingen: 18 november 2017
3.

Advertentie laten ontwerpen
Laat een advertentie ontwerpen tegen geringe kosten. Je ontvangt een advertentie van zeer goede kwaliteit, waarin volgend jaar
de datum gewijzigd kan worden.
De kosten voor het ontwerpen van een nieuwe advertentie:
1/1 pagina € 84,70 (inclusief btw)
1/2 pagina € 72,60 (inclusief btw)
1/4 pagina € 60,50 (inclusief btw)
1/8 pagina € 60,50 (inclusief btw)
Deadline voor opdracht tot ontwerp: 14 november 2017

Lever jouw advertentie(s) aan bij:
Vriedesign t.a.v. John de Vries
Tel: 0344-627155
email: vriedesign@xs4all.nl
Vragen?
Neem voor technische vragen over de advertentie-opmaak contact op met Vriedesign.
Voor algemene vragen kun je terecht bij Michelle Vaessen van de NTFU: 0318- 581300 mvaessen@ntfu.nl

