
 

Adverteren in Quiltnieuws 2022      

       
Advertentie tarieven      

       
Formaat Opmaak 4x wisselende 4x vaste  eenmalig   

paginagrootte   tekst tekst     

1/1 kleur € 2.900  € 2.800  € 760    

1/2 kleur € 1.725  € 1.600  € 460    

1/4 kleur € 850  € 790  € 230    

1/8 kleur € 520  € 460  € 150    

       
Prijzen zijn onveranderd ten opzichte van 2021.      
Deze tarieven zijn inclusief een link op onze website www.quiltersgilde.nl  

       
Advertentie richtlijnen      

       
Formaat:       

1/1 pagina 210 x 297 mm excl. 3 mm. overlap aan alle kanten     
  staand liggend     
1/2 pagina 90 x 265 mm 185 x  130 mm     
1/4 pagina 90 x 130 mm       
1/8 pagina   90 x 62,5 mm     

       
Reeds opgemaakte advertenties dienen als volgt digitaal te worden aangeleverd:   
     
• Bij voorkeur een certified pdf in CMYK      
• Opmaak in InDesign in cmyk en met bijgeleverde lettertypen en illustraties    
• Opmaak als Illustrator-eps in cmyk met lettercontouren.    
• Opmaak Photoshop als eps of tif, in cmyk, resolutie 300 dpi op het te plaatsen formaat.   

       
       

In overleg is het mogelijk een advertentie op te laten maken.    
Tekstwijzigingen kunnen ook in Word aangeleverd worden.    
Je kunt je advertenties mailen naar: advertenties@quiltersgilde.nl     

       
Aanleverdata       
Voor het maart nummer 2022  nr. 151 uiterlijk    15 december 2019 

Voor het juni nummer 2022  nr. 152 uiterlijk    15 maart  2020 

Voor het september nummer 2022  nr. 153 uiterlijk    15 juni  2020 

Voor het december nummer 2022  nr. 154 uiterlijk    15 september 2020 

       
Drukproef:       
Je ontvangt zo snel mogelijk na het inleveren van je advertentie een drukproef.    
Indien wij geen reactie van je ontvangen binnen 4 dagen na ontvangst van de drukproef   
gaan wij ervan uit dat deze akkoord is.     

       
Betalingstermijn:       
Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, na factuurdatum.    

       
Wij houden ons het recht voor om bij te late betaling en /of het niet volgens    
de richtlijnen aanleveren van de advertentie je volgende advertentie niet te plaatsen.   
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