LEVEN! infokaart 2018

De mooiste regionale glossy van Nederland!

Titel:
Verschijningsfrequentie:
Omvang:
Oplage:
Losse verkoopprijs:
Hoofdredactie:
Sales:
Website:
Aanleveradres materiaal:

LEVEN!
4 x per jaar
212 pagina's
15.000 exemplaren
€5,50
gerda@levenmagazine.nl
sander@levenmagazine.nl
www.levenmagazine.nl
gerda@levenmagazine.nl

Formaten
2/1 pagina
2/1 pagina (aflopend)
1/1 pagina
1/1 pagina (aflopend)
1/2 pagina (staand)
1/4 pagina (staand)
1/2 pagina (liggend)

B.
A.

D.
C.

(breedte x hoogte)
420 x 277 mm
470 x 307 mm incl. 5mm rondom
210 x 277 mm
240 x 307 mm incl. 5mm rondom
102 x 277 mm
102 x 136 mm
210 x 136 mm

Bij aflopende formaten dient er rekening te worden gehouden met
een marge van 5mm rondom in verband met afsnede.
Verspreidingsgebied regio Leiden (405.505 inwoners)
De regio bestaat uit de volgende gemeenten:
inwonersaantallen
1.Hillegom
20.400
2. Kaag&Braassem
25.300
3. Katwijk
65.100
4. Koudekerk
4.300
5. Leiden
124.000
6. Leiderdorp
26.500
7. Lisse
22.200
8. Noordwijk
25.000
9. Noordwijikerhout
15.400
10. Oegstgeest
22.400
11. Teylingen
35.300
12. Voorschoten
22.900
13. Zoeterwoude
8.350
Formaten en prijzen
2\1 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

Technische gegevens
Papiersoort omslag
Papiersoort binnenwerk
Bladspiegel
Zetspiegel

E.

Verschijningsdata 2018
UITGAVE
Zomer		
Herfst
Winter

F.

300 gr. gesatineerd mc
100 gr. gesatineerd mc
230 x 297 mm (bxh)
210 x 277 mm (bxh)

G.
DEADLINE
9 mei		
8 augustus
7 november

VERSCHIJNT
4 juni
5 september
5 december

Formaten
A. 2/1 pagina
B. 2/1 pagina (aflopend)
C. 1/1 pagina
D. 1/1 pagina (aflopend)
E. 1/2 pagina (staand)
F. 1/4 pagina (staand)
G. 1/2 pagina (liggend)

Verschijningsdatum kan wijzigen i.v.m. presentatie en locatie.

Sluitingsdata
Vier weken voor verschijning.
			
			
			
			

Rubrieken
Deelname rubriek Leuk voor je leven		
Deelname rubriek Hot in de Horeca		
Deelname rubriek Kort Zakelijk		
Kortingen
Afname van 2 pagina's in dezelfde jaargang:
Afname van 4 pagina's in dezelfde jaargang:

€3.000,€1.600,€ 900,€ 600,-

€ 375,€ 375,€ 475,-

10%
20%

Advertorials
Paginaprijs is dezelfde. Standaard extra kosten voor fotografie,
teksten en opmaak €400,Voorkeursplaatsing
Toeslag binnenkant omslag (pagina 2): 		
10%
Toeslag binnenkant cover (pagina 3): 		
10%
Toeslag achterzijde (pagina 4): 		
20%
Naamvermelding cover: €1.000,- (alleen mogelijk bij afname
van 4 of meer pagina's)
Extra's
Standaard 20 ex. gratis en extra exemplaren tegen kostprijs á
€3,- per 8 ex.

N.B. Indien materiaal na sluitingsdatum wordt aangeleverd, kan de
uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor reproductieafwijkingen
en fouten. Eventuele kosten die voortvloeien uit het te laat dan wel niet
aanleveren van advertentiemateriaal, worden verhaald op de
opdrachtgever.
Annuleringstermijn
Vier weken voor verschijning.
N.B. Annuleringen die na deze termijn worden gedaan, worden tegen het
geldende tarief in rekening gebracht.
Incompleet materiaal
Bij inlevering van incompleet materiaal worden eventuele extra
werkzaamheden die hieruit voortvloeien tegen korstprijs doorberekend.
Bovendien is de uitgever niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in
de reproductie die als gevolg hiervan kunnen ontstaan.
Aanleveringsspecificaties advertentiemateriaal
Bij voorkeur digitaal via Certified PDF vergezeld van kleurproef of
kleurgescheiden prints. U kunt uw advertentiemateriaal bovendien tegen
geringe meerkosten door onze studio laten vormgeven.
Verspreiding
Adverteerders, abonnementen, leestafels, wachtkamers en een selectie
van bedrijven met meer dan 7 werknemers, hotels, restaurants, golfbanen,
geselecteerde tijdschriftenwinkels in de Leidse regio.
© 2018 SPC B.V.

Leiden • Hillegom • Kaag & Braassem • Katwijk • Leiderdorp • Lisse • Noordwijk • Noordwijkerhout •
Oegstgeest • Teylingen • Voorschoten • Wassenaar • Zoeterwoude

?

(breedte x hoogte)
420 x 277 mm
470 x 307 mm incl. 5mm rondom
210 x 277 mm
240 x 307 mm incl. 5mm rondom
102 x 277 mm
102 x 136 mm
210 x 136 mm

