Informatie 2022

Blad van ontdekkingen
Met een website, periodiek magazine, social media,
nieuwsbrief, moodvideo’s en events biedt LEVEN! een
ideaal platform voor inwoners, bezoekers, bedrijven,
overheden en organisaties, bedoeld voor de stad Den
Haag en de omliggende gemeenten. LEVEN! Blad van
ontdekkingen is een onafhankelijk magazine over, voor
en door mensen, over ondernemen, kunst, cultuur,
media, wetenschap, bouwen, wonen, uitgaan, hotspots
en alle relevante ontwikkelingen voor inwoners en
bezoekers met een meer dan gemiddelde interesse in
deze regio. LEVEN! wordt in z’n geheel geproduceerd
door professionals uit de regio Den Haag.

LEVEN! Online
Website levenmagazine.nl en diverse socialmediakanalen. Het nieuwsen lifestyle platform voor inwoners, bezoekers, bedrijven, overheden
en organisaties.

LEVEN! Magazine
Het leukste glossy magazine in de regio met een ijzersterke formule
geproduceerd door professionals uit de regio Den Haag.

LEVEN! Events
Vier keer per jaar bijeenkomst waar adverteerders en relaties elkaar
ontmoeten tijdens de lanceringsborrel van het nieuwe magazine.
Uniek netwerkmoment.

LEVEN! Magazine Den Haag Blad van ontdekkingen
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LEVEN! Magazine Den Haag
4 x per jaar
148 pagina’s
15.000 exemplaren
Diana Boer
070 322 65 28
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diana@levenmagazine.nl
redactie@levenmagazine.nl
CieremansVanReijn
070 322 65 28
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Verspreidingsgebied regio Haaglanden
(1.246.000 inwoners)
LEVEN! Magazine wordt verspreid zowel in de stad Den Haag als in
de omliggende gemeenten; Leidschendam-Voorburg, Midden-Delftland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Delft en
Zoetermeer. De distributie voorziet in gratis levering bij tandartsen,
huisartsen, sportscholen, notarissen, gemeenten, accountants,
reclame- en media
bureaus, architecten, kapsalons, ziekenhuizen,
restaurants, hotels, schoonheidssalons, bedrijventerreinen, leestafels,
winkels enz.
Daarnaast is het magazine te koop bij een selectie aan boekhandels
in de betreffende regio.

Verschijningsdata 2022
Uitgave
Lente 2022
Zomer 2022
Herfst 2022
Winter 2022

Deadline
4 februari 2022
6 mei 2022
5 augustus 2022
4 november 2022

Verschijnt
maart 2022
juni 2022
september 2022
december 2022

Verschijningsdatum kan wijzigingen i.v.m. presentatie, locatie
en papierlevering.

Tarieven 2022 per advertentie/
advertorial per plaatsing
Formaten en prijzen per plaatsing
1x
1/1 pagina advertentie*
€ 1.600

2x
€ 1.450

3x
4x
€ 1.300 € 1.150

1/1 pagina advertorial**

€ 1.950

€ 1.800

€ 1.650 € 1.500

2/1 pagina advertentie
(spread)*

€ 3.000

€ 2.650

€ 2.300 € 1.950

2/1 pagina advertorial
(spread)**

€ 3.350

€ 3.000

€ 2.650 € 2.300

1/3 deelname in rubriek***

€ 375

€ 325

€ 275

€ 225

* Advertentietarieven op basis van compleet aangeleverd materialen conform
aanleverspecificaties.
** Prijzen advertorial zijn inclusief vervaardigen tekst en fotografie conform
LEVEN! Huisstijl
*** Deelname aan een van de vaste rubrieken zoals Hot in de Horeca, Beauty &
Lifestyle, Leuk voor je Leven(tje), Kort Zakelijk, Leuk voor je Living, Cultuur of
een van de specials. Op basis van aangeleverde tekst en beeldmateriaal.
Aangeleverde tekst zal door een van onze redacteuren geredigeerd worden.

Voorkeursplaatsing 1/1 pagina advertentie
Toeslag binnenzijde omslag (pagina 2 en 147)
Toeslag pagina 3 en 4
Toeslag achterzijde

15%
10%
20%

Korting combinatieplaatsing
Doorplaatsing naar edities Haarlem en Leiden kan tegen een gereduceerde paginaprijs van € 1.250 per editie. Andere combinaties in
overleg.

Extra’s
• Adverteerders ontvangen standaard 16 exemplaren gratis en extra
exemplaren in overleg.
• 4 keer per jaar een feestelijke lancering met toegang tot het brede
netwerk van LEVEN!
• Artikelen worden gratis online geplaatst op onze website leven
magazine.nl en social media (Instagram, Facebook en LinkedIn).

Online tarieven
Online adverteren banner
homepage levenmagazine.nl

€ 250 per 4 weken

Branded promo
In een korte tijd je bedrijf of dienst voorstellen en op een aantrek
kelijke manier vertoond? Dat kan ook. Eén beeld vertelt meer dan
1.000 woorden. Om je boodschap bij de doelgroep te krijgen, op een
verrassende en doeltreffende wijze gaan wij graag voor je aan de
slag. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.
Sfeerimpressie, circa 3 minuten inclusief opname
op locatie, montage, muziek en vertoon op onze
website en socialmediakanalen.

vanaf € 1.750

2/1 pagina

Combinatiepakketten 2022
Wij zijn voorstander van langdurige relaties. Wil je bijvoorbeeld twee
keer per jaar met een goed artikel in het magazine, in combinatie
met een advertentie, deelname in rubriek en online zichtbaar en beter
vindbaar zijn? Meerdere combinaties zijn mogelijk. Afhankelijk van
jouw wensen en budget kunnen wij een passend voorstel doen.
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Technische gegevens
Papiersoort omslag
Papiersoort binnenwerk
Bladspiegel
Zetspiegel
Afloop

300 gr. gesatineerd mc
100 gr. gesatineerd mc
230 x 297 mm (b x h)
210 x 277 mm (b x h)
5 mm

Formaten

(breedte x hoogte)

2/1 pagina (aflopend)
1/1 pagina (aflopend)

460 x 297 mm (excl. 5 mm afloop)
230 x 297 mm (excl. 5 mm afloop)

1/1 pagina

Aanleveringsspecificaties
advertentiemateriaal
Advertentiemateriaal aanleveren als Certified PDF. Beeldmateriaal
bij voorkeur resolutie 300 dpi op 100%. Je kunt jouw advertentie
materiaal bovendien tegen geringe meerkosten door onze studio
laten vormgeven.

levenmagazine.nl

