TARIEVEN VAKBLAD

2015

KINDERBOERDERIJEN

Tariefkaart advertenties Vakblad kinderboerderijen
Het Vakblad Kinderboerderijen wordt verspreid via alle bij de vSKBN aangesloten kinderboerderijen
en contacten. Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich gratis aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
waarmee ze bij het verschijnen van een nieuwe uitgave bericht ontvangen. Hierop zijn circa 750 mensen
geabonneerd, dit aantal groeit snel. De website wordt ruim 110.000 keer per jaar bezocht. Op de website
zijn alle digitale Vakbladen openbaar te vinden, inclusief links naar de websites van de adverteerders.
Sinds september 2014 wordt het Vakblad Kinderboerderijen alleen nog digitaal uitgegeven. In 2015 zullen
er 5 uitgaven verschijnen. Elke uitgave telt tussen de 24 tot 32 pagina’s.

Planning
Uitgave Deadline

Verschijnen

Voorlopig thema*

1

Maandag 9 februari

Maandag 23 februari

Werken met vrijwilligers

2

Dinsdag 7 april

Maandag 20 april

Keurmerk / wet- en regelgeving

3

Maandag 1 juni

Maandag 8 juni

Kinderboerderijenweekend: in de buurt

4

Maandag 12 oktober

Maandag 26 oktober

Dierenwelzijn en fokkerij

5
Maandag 7 december Donderdag 17 december Zorg en WMO
* Het thema bestaat uit een cluster van artikelen. Daarnaast is er in elk Vakblad ruimte voor actuele zaken die spelen
op en rond de kinderboerderijen.

Tarieven
Onderstaande tarieven zijn inclusief vermelding op de website van de vSKBN en een link naar uw website,
dienst of product. Eerder verschenen uitgaven blijven vindbaar op onze website. Adverteert u het hele jaar in
alle uitgaven? Dan is het advertentietarief inclusief gratis stand op onze landelijke Kinderboerderijendag. Dit
jaar zal deze dag plaatsvinden op donderdag 17 september.
Formaat

Tarief bij plaatsing in alle uitgaven (5)

Eenmalige plaatsing

Kwart pagina

A4 staand

€ 400,- per jaar

€ 100,-

Halve pagina

A4 liggend

€ 600,- per jaar

€ 150,-

Hele pagina

A4 staand

€ 1000,- per jaar

€ 250,-

Contactgegevens
Advertenties opgemaakt in certified PDF aan te leveren bij Birgit van der Laan, e-mail: bvanderlaan@skbn.net
Voor vragen over facturering neemt u contact op met Arna Kievit (0345 - 47 3070) of secretariaat@skbn.net
Bij eenmalige plaatsing vragen wij u vooraf te betalen. Als u in alle uitgaven wilt adverteren, dan ontvangt u
van ons een factuur na de eerste plaatsing.
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