Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland (AVS)

De Beek 125a - 3852 PL Ermelo - Tel: +31 (0) 577 401 025 - Fax: +31 (0) 577 401 145
Website: WWW.AVSWEB.NL E-Mail: info@arabier.com

AANVRAAG ADVERTENTIE AVS MAGAZINE EN/OF BANNER WEBSITE
Hieronder treft u onze tarieven voor advertenties op en in onze media.
Het AVS magazine is een glossy kleurenblad geheel gericht op de liefhebber, gebruiker en fokker van het
Arabisch Volbloedpaard en heeft een oplage van 9000 stuks per jaar, verdeeld over 6 edities. Onze website
heeft een bezoekersgemiddelde van 50.000 hits per jaar
Mocht u interesse hebben om te adverteren, dan kunt u contact opnemen met het stamboekkantoor.
De deadline voor een bepaalde editie is 4 weken voor de verschijningsdatum.
Het plaatsen van een hele-, halve- of een kwartpagina advertentie in full color levert ook een roulerende
linkbutton op de AVS website voor vaste periode.
Daarnaast kunt u ook Buttons en banners apart laten plaatsen per maand- of per jaar.
Tenslotte biedt het AVS ook de mogelijkheid om een kleine tekstadvertentie met foto, eenmalig te plaatsen in
het eerstvolgende AVS Magazine en voor een heel jaar op de AVS website.
Voor de advertentie tarieven zie pagina 2 van dit bestand. AVS leden krijgen 25% korting op de
advertentietarieven, niet op de tarieven van aparte website banners, -buttons of paardenmarktjes.
Full color advertenties i.c.m. een 95 x95 pixels roulerende button op de AVS website
1 pagina fullcolor geeft gratis:
1 gelinkte roulerende button voor 6 maanden
Voor tarieven
½ pagina fullcolor geeft gratis: 1 gelinkte roulerende button voor 3 maanden
zie pagina 2
¼ pagina fullcolor geeft gratis
1 gelinkte roulerende button voor 1 maand
Losse Maand- en Jaarbuttons: 95 x 95 pixels roulerend op de AVS website
Prijs per maand
Prijs per jaar (€ 100, resp. € 50,- korting t.o.v. het maandtarief)

€ 25,€ 250,-

Maand- en Jaarbanners: 600 x100 pixels banner op linkpagina van de AVS website
prijs per maand
€ 12,50
Prijs per jaar (€ 30,- korting t.o.v. het maandtarief)
€ 120,Kleine tekst-advertentie rubriek “aangeboden” of “te koop”
Prijs per advertentie van maximaal 160 karakters met foto. In het eerst volgende
AVS Magazine en op de AVS website voor één jaar. Klik HIER voor een invulformulier
Meesturen van eigengedrukte Flyers met het AVS magazine:
Maximale (uitgevouwen) afmetingen A4. Zelf aanleveren bij Media Primair
Kosten per (uitgevouwen) A4 (minimumprijs)





Voor advertenties kun u rechtstreeks contatc opnemen met Media Primair
Voor website aangelegenheden en paardenmarktjes kunt u rechtstreek met het AVS contact opnemen
Deadline is 4 weken voor de vermelde verschijningsdatum
Alle tarieven zijn ex BTW

€ 17,50

€ 500,-

Uitgeverij

>>
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AVS Magazine
Het AVS Magazine is het schitterende full color blad uitgegeven door het Arabisch Volbloedpaardenstamboek in Nederland. Het Arabische Volbloedpaard is een alleskunner en is terug te
zien in alle takken van de paardensport, alsmede door zijn uitzonderlijke schoonheid uiteraard
ook in de showringen, wereldwijd. Het oudste ras ter wereld, dat verfijning en uithoudingsvermogen heeft toegevoegd aan vele andere ras- en sportfokkerijen in de wereld, is in loop der tijd
verbeterd en verfijnd tot het huidige populaire en veelzijdige familiepaard bij uitstek. Met een
bijzonder mensgericht karakter, de enorme wil om te werken en die typische uitstraling heeft
het Arabisch Volbloedpaard vele eigenaren voor zich weten te winnen.
Doelgroep
Oplage
Formaat
Materiaal

Liefhebbers van het Arabische volbloedpaard.
1.250 exemplaren, verschijnt vier keer per jaar.
21 x 29,7 cm.
Omslag 170 grams gesat. MC. Binnenwerk 115 grams gesat. MC.

Verschijningsdata*
nr.
nr.
nr.
nr.

1
2
3
4

19
25
10
17

mrt.
juni
sep.
dec.

* Onder voorbehoud.

Aanleverdata Formaten in mm:
21
2
15
21

feb.
juni
aug.
nov .

1/16
1/8
1/4
1/4
1/2
1/2
1/1

90 x 30
liggend
90 x 65
liggend
90 x 135 staand
184 x 65 liggend
90 x 275 staand
184 x 135 liggend
210 x 297*

* Excl. 5 mm afloop

Tarieven zwart-wit advertentie per plaatsing (in €)
1/16

1/8

1/4

1/2

1/1

A.P.*

1x plaatsen

32

64

112

192

320

-

4x plaatsen

28

58

101

173

288

-

Formaat:

AVS leden genieten 25% korting op genoemde tarieven
*A.P. = achterpagina / kan alleen in Full Color

Tarieven Full Color advertentie per plaatsing (in €)
Formaat:

1/16

1/8

1/4

1/2

1/1

A.P.*

1x

40

80

140

240

400

480

4x

36

72

126

216

360

432

AVS leden genieten 25% korting op genoemde tarieven
*A.P. = achterpagina

Uitgeverij
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Aanleverspecificaties
Advertenties kunnen worden aangeleverd als Certified PDF-, EPS-, TIFF- of JPG-bestand.
(Resolutie van minimaal 300 dpi op ware grootte.)
Er wordt geen toeslag berekend voor aflopende advertenties of advertenties met rugmarge. Meehechters en/of instekers
na overleg en prijsopgave. Genoemde prijzen zijn excl. BTW en op basis van complete digitale aanlevering. Bij niet digitale
aanlevering worden de opmaakkosten separaat doorberekend.

Voor meer informatie bel of mail:

Tel. 0342 400 279 Email advertenties@mediaprimair.nl
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