Welkom!
natuurlijk zwanger zijn

Voorjaar 2019: Welkom!
Op een natuurlijke manier met
zwangerschap, bevalling en de kraamperiode omgaan is voor een snel groeiende groep (aanstaande) moeders en
vaders buitengewoon aantrekkelijk. Zij
kiezen er bewust voor hun kindje zo te
willen verwelkomen en verzorgen.
Toen het magazine Moederen - over een
natuurlijke kraamtijd - afgelopen jaar
verscheen (en in no-time uitverkocht
was!) kwam direct de vraag naar een
tijdschrift over de periode daarvóór.
Dat gaat er nu komen: een magazine
over natuurlijk zwanger zijn! En zoals je
van Moederen weet; boordevol interviews, geboorteverhalen, tips, informatieve artikelen, columns en recepten.
Een super inspirerend blad over mooi,
schoon, puur, eerlijk, warm: 132 pagina’s leesplezier - zonnig en informatief.
Wil je adverteren in deze eenmalige
verschijning? Rechts vind je formaten
en tarieven. Heb je vragen, bel ons
gerust! En op de website vind je ook alle
informatie.

Warme relaties...
We doen graag wat extra’s voor de
mensen die Moederen mede mogelijk
hebben gemaakt: je krijgt 10% korting
op de vaste advertentieprijs.

Advertentieformaten
& tarieven
Hele pagina € 750
- 178 x 242 mm (kader)
- 184 x 248 mm (aflopend incl. 3 mm
snijmarge rondom)
Halve pagina liggend € 400

Oh ja, we maken er dus weer een mooi
boekachtig magazine van waarin alles de
aandacht kan hebben die het verdient.
Dat geldt dus ook voor de advertenties:
passend bij de inhoud en achtergrond
van het magazine en onze waarden
moeten gedeeld worden. We overladen
het blad niet met reclame: van de 132
pagina’s die het magazine dik wordt,
zullen er maximaal 15 ingevuld worden
met advertenties. Je krijgt dus altijd
een mooie plaats!

- 178 x 117 mm (kader)

Welkom! zal in een oplage van 3000

De genoemde tarieven zijn

exemplaren verschijnen en onder andere

exclusief 21% BTW.

- 212 x 136 mm (aflopend incl. 3 mm
snijmarge rondom)
Halve pagina staand € 400
- 85 x 242 mm (kader)
- 99 x 277 mm (aflopend incl. 3 mm
snijmarge rondom)
Kwartpagina staand € 225
- 85 x 117 mm (kader)

te koop aangeboden worden in tal van
natuurvoedings- en boekwinkels. Daarnaast zal het net als Moederen ingekocht

Halve pagina met kader >

worden door kraambureaus en verloskundigenpraktijken. En natuurlijk is het
te koop in onze webshop:
www.natuurlijkzwangerzijn.nl.

Halve pagina aflopend >

Lezersprofiel

Praktisch
Oplage

Advertentietarieven- en formaten
Sluitingsdatum 15 maart 2019.

3000 exemplaren
Contact
Prijs

Onno van Lith

€ 9,50 in de losse verkoop

E info@natuurlijkzwangerzijn.nl
T 06 42 56 39 22

Verschijningsfrequentie
eenmalig, voorjaar 2019

A Bakkerstraat 3
7201 HP Zutphen

Technische gegevens

Welkom! is een onafhankelijke uitgave

formaat: 200 x 260 mm staand

van VOF BewustZijnsWerk.

full colour FSC papier
132 pagina’s incl. omslag

Info: www.natuurlijkzwangerzijn.nl

- 115 grams binnenwerk
- 170 grams omslag

De definitieve cover is nog niet bepaald:
de gebruikte afbeelding is voor een

Speciale opties

indruk!

Er kunnen geen inserts, sachets,
antwoordkaarten en dergelijke
worden toegevoegd.
De binnenkant omslag voorzijde is niet
beschikbaar voor advertenties.
Aanleveren
Bestand aanleveren op info@natuurlijkzwangerzijn.nl t.a.v. Onno van Lith,
als full colour PDF met alle fonts en
beeld(en) ingesloten, zo nodig met
snijtekens en indien van toepassing met
3 mm overloop.

Verschijnt voorjaar 2019

