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Seniorenmagazine ONS
ledentijdschrift van KBO-Brabant
REDACTIONELE FORMULE

In een oplage van ruim 110.000 exemplaren
van het magazine ‘Ons’, worden de 132.000
leden van de seniorenorganisatie ‘KBOBrabant’ voorzien van uiterst relevante en
prettig leesbare informatie. In het blad wordt
ruim aandacht besteed aan onderwerpen op het
gebied van reizen en uitstapjes, gezondheid en zorg,
mobiliteit, wonen en financiën.

DOELGROEP SENIOREN BEREIKEN?

Door de sterke binding van de leden van KBO-Brabant met
de organisatie wordt het magazine zeer gewaardeerd en
goed gelezen door de doelgroep: actieve 50-plussers. Wilt u
de doelgroep senioren effectief bereiken? Adverteer dan in
dit ledentijdschrift 100% gericht op de doelgroep senioren.
Het magazine ONS biedt u een perfect platvorm om ruim
132.000 actieve 50+ plussers te bereiken. Het magazine
is voor de leden een van de belangrijkste reden om lid te
worden en te blijven van KBO Brabant.; een organisatie met
een grote lokale en regionale hechting en - vanwege haar
omvang - een sterk landelijke impact.

MOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN 2018

full-colour - per plaatsing

STAFFEL

1x

3x

6x

11x

2/1 pagina

€ 5.990,-

€ 5.850,-

€ 5.550,-

€ 4.990,-

1/1 pagina

€ 3.250,-

€ 3.175,-

€ 2.995,-

€ 2.675,-

1/2 pagina

€ 1.895,-

€ 1.850,-

€ 1.750,-

€ 1.475,-

1/4 pagina

€ 995,-

€ 945,-

€ 895,-

€ 795,-

Genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.
Gebaseerd op kant en klaar materiaal.

1/2 pagina
2/1 pagina

1/1 pagina
1/4
pagina

FORMATEN (breedte x hoogte in mm)

Bladspiegel
2/1 pagina 420 x 275 (+3 mm rondom meegeven voor aflopende
advertenties) + 18 mm van boven tekstvrij houden i.v.m. de tekst:
‘Advertentie’
1/1 pagina 210 x 275 (+3 mm rondom meegeven voor aflopende
advertenties) + 18 mm van boven tekstvrij houden i.v.m. de vaste
tekst: ‘Advertentie’

MEEHECTEN / PLAKKAART

EDITIE

VERSCHIJNINGSDATUM

AANLEVERDATUM

Jan. - 1

8 januari

4 december 2017

Feb. - 2

5 februari

15 januari

Maa. - 3

5 maart

12 februari

Apr. - 4

9 april

12 maart

Mei - 5

7 mei

16 april

Juni/juli - 6/7

11 juni

18 mei

Aug. - 8

6 augustus

16 juli

Sept. - 9

3 september

13 augustus

Okt. - 10

1 oktober

10 september

Nov. - 11

5 november

15 oktober

Dec. - 12

3 december

12 november

Zetspiegel
1/2 pagina
1/4 pagina

Liggend
190 x 120

AANLEVERSPECIFICATIES

Drukprocedé: rotatie-offset
Materiaal: certified PDF-file, resolutie minimaal 300 dpi.
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal hebben wij
een aanleverportal beschikbaar. Na het reserveren van
uw advertentieruimte ontvangt u via dit adportal een mail
met een link waarmee u uw advertentie kunt uploaden en
controleren.

Het plakken van een antwoordkaart
of het meehechten van een brochure/
antwoordkaart is mogelijk. Tarieven
en beschikbare mogelijkheden zijn op
aanvraag verkrijgbaar.

TOESLAGEN
Omslagpositie: 20%
Speciale plaats: 15%

Staand
92 x 245
92 x 120

VOOR INFORMATIE:

Multor Media BV
Meander 251
6825 MC Arnhem
Telefoon: 026 - 376 3450
Oscar van den Bosch
Mobiel: 085 003 02 86 / 06 - 11 59 15 22
E-mail: oscarvandenbosch@multormedia.nl

