
Paraview6

A D V E R T E N T I E  TA R I E V E N

1) Advertentietarieven voor Paraview magazine 2017     
Bij het afsluiten van een jaarcontract krijgt u 25% korting!Bij meerdere advertenties vult u meerdere 
inschijfformulieren in.     

Kruis uw keuze aan:
      Losse uitgaven Hele jaar 25%  
Formaat  Afmeting b x h  Prijs full color  korting  

1/8 pagina  90 x 62,5 mm  c   €148,75  c   €111,56 
1/4 pagina  90 x 130 mm  c   €270,00  c   €202,50 
1/2 pagina liggend 180 x 135 mm  c  €426,25  c   €319,69
1/2 pagina staand 90 x 265 mm  c  €426,25  c   €319,69
1/1 pagina  210 x 297 mm  c   €681,25  c   €510,94 

c  Wij gaan er van uit dat u kant en klaar digitaal materiaal voor plaatsing aanlevert op 300 dpi. 
 Wij kunnen ook uw advertentie opmaken als u losse tekst, logo en beeld aanlevert. 
 De kosten hiervoor bedragen €75,-.       

Uitgave   Verschijningsdata  Deadline advertenties   

c  1e kwartaal  20 februari   30 januari   
c  2e kwartaal  15 mei    20 april   
c  3e kwartaal  21 augustus   20 juli   
c 4e kwartaal  20 november   19 oktober 
  
       
2) Deelname aan Adressengids (tot wederopzegging) 

c  Basis  Vermelding van mijn naam, adres en discipline €   50,- per jaar 
c  Basis Plus  Idem Basis + vet + groter    €   91,- per jaar 
c Upperclass  Idem BasisPlus + afbeelding/logo   € 120,- per jaar   

Mijn discipline is:                                                                                                                 (max. 4)   
    
       

3) Website Paraview (tot wederopzegging)   
 
c  Ik wil vermeld worden op www.paraview.nl met mijn linkpagina  €  69,-  per jaar   
        Uw website en foto worden vermeld op de deelnemerslijst van de  
        beurzen waar u aan deelneemt.       

Mijn discipline is/zijn:                                                                                                            max. 3)   
    
(Gaarne de gegevens die u in het pop-up scherm wilt weergeven als bijlage meesturen  
(max. 4 regels) naar beurzen@paraview.nl.       
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4) Webbanner plaatsen op paraview website  (tot wederopzegging)   
 
Ik wil mijn banner geplaatst hebben op:       

c Linkpagina         €   50,- per maand   
c Homepage en overige pagina’s      €   99,- per maand   
c Astrolijnpagina        € 150,- per 3 maanden  
 
Gaarne de gegevens die u in het pop-up scherm wilt weergeven als bijlage meesturen (max. 4 regels) naar 
beurzen@paraview.nl       
       

5) Flyers       

c … x maal/ een vermelding van uw website op 5.000 flyers   € 35,- per 5.000 flyers  
c … x maal/ mijn eigen flyer in de flyertas laten verspreiden   v/a € 25,- per beursweekend 
 
       
6) Digitale Paraview Nieuwsbrief       

c  Vermelding in de maandelijkse Nieuwsbrief     € 120,- per keer  

(140 woorden + link in de maandelijkse nieuwsbrief) Wij nemen contact met u op over uw vermelding.   
            

Gegevens  (gaarne volledig invullen en mailen naar info@paraview.nl of opsturen naar: 
  Paraview Rooseveltstraat 12  2321 BM Leiden)      

Naam Bedrijf:   

Naam:  m/v  

Straat:          Huisnr.:  

Postcode en plaats:  

Tel.nr/mobiel:    

Email:   

Website:      

Opmerking:      

Datum:    

Handtekening:   

       

       

Alle bedragen zijn excl. 21% btw       
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