de krant voor flexibele wereldburgers

de yogakrant
yoga lifestyle • mindfulness • meditatie • gezondheid • bewustzijn • yogafood • ayurveda • simple life

Tariefkaart / Advertentietarieven 2019
(Full colour, excl. btw en eventuele opmaakkosten en eventuele herstelkosten aangeleverde digitale
bestanden)
Formaat

B x H (mm)			Full colour prijs

1/1

260 x 385 mm					

t 1.130,-

1/2

260 x 190 mm					

t 597,-

1/4

126 x 180 mm					

t 397,-

1/8

126 x 94 mm 					

t 237,- (aanbieding: 4 edities 1/8 adv: t 797,00)

1/16

126 x 47 mm 					

t 107,-

(1/1 pagina achterkant 30% toeslag)

*Bij adverteren ontvangt u gratis 70 yogakranten ter verspreiding!
* Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Toeslag cover 40%. Kosten extra voor het gebruik van onze opmaakservice
(eigen aanlevering moet voldoen aan de aanleverspecificaties). Opmaak advertentie: vanaf t 35,00 excl. 21% btw.

SHOPPING
Uw bijzondere product of dienst op onze shoppingpagina. Wij adviseren u gratis over keuze / strategie.
Plaatsingskosten: 30 woorden + full colour foto t 200,- excl. 21% btw
Bij plaatsing vanaf 1/4 pagina advertentie in dezelfde editie ontvangt u 50% korting.
Materiaal mailen naar: info@yogakrant.nl

Mail !
&win

MAIL & WIN
Speciale aandacht met mail&win! Wij adviseren u gratis over keuze/strategie.
Voor 30 woorden + full colour foto t 200,- excl. 21% btw.

AGENDA
Vermelding in de agenda: max. 30 woorden t 37,- excl. 21% btw.

Verschijningsdata 2019
Nummer

Sluitingsdatum*	Verschijnt		 Thema

1-2019

7 maart

27 maart		 Lente

2-2019

7 juni

30 juni		 Zomer

3-2019

7 september

27 september		 Herst

4-2019

23 november

13 december		 Winter

* indien gereserveerd mogen kant en klare
advertenties later aangeleverd worden

Terugkerende rubrieken in de YOGAKRANT:
• Lifestyle yogi & columns

• Yoganieuws uit binnen- en buitenland

• Yoga food, recepten en eetdagboekje

• Ayurveda levensstijl

• Persoonlijke interviews

• Mindfulness, omgaan met stress

• Yoga Sutra’s, Vedanta, filosofie

• Jeugd, yoga en het dagelijkse leven

• Rubriek shopping & agenda

• Oefeningen en meditaties

de yogakrant
Advertentietarieven
De Yogakrant 2019
Gedrukte oplage is 27.000 tot 30.000. Verspreiding bij meer dan 300 yogascholen in
Nederland, landelijk en in de Randstad. Te koop bij geselecteerde retail via VMB press.
Verkrijgbaar bij alle ODIN biologische supermarkten in Nederland. Tevens bij COCO-MAT
vestigingen in Nederland. Met de Yogakrant bereikt u circa 37.000 lezers die geïnteresseerd
zijn in yoga, yoga opleidingen (en retraites, workshops, vakanties, lessen), ayurveda, aan
yoga gerelateerde en andere duurzame producten, persoonlijke ontwikkeling, gezonde
voeding en spiritualiteit. De yogakrant is onderdeel van het Inspiratiepakket.
Alle rechten en prijswijzigingen voorbehouden.
Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar Prijs t 4,75
De Yogakrant is een uitgave van: Onck Publicaties / de YOGAKRANT

Advertenties:
Saskia Onck: 06 229 297 10 / www.yogakrant.nl / info@yogakrant.nl
Technische gegevens: Formaat 289 x 415 mm. Zetspiegel 260 x 385 mm. Geheel full colour.
Papier 52 gr. / 20 / 24 pagina’s pagina’s

Reproduktiemateriaal:
(Certified) PDF 300-360 dpi, met alle fonts/beelden ingesloten. Let op: CMYK kleuren, géén
RGB. Alle PMS-kleuren uit document verwijderen! Altijd incl. snijtekens en incl. afloop
indien van toepassing. Niet beveiligd! Voor elke andere vorm van aanleveren (incl. onjuiste
digitale aanlevering) worden helaas extra kosten in rekening gebracht.
Mailen naar info@yogakrant.nl
Advertentievoorwaarden
• De YOGAKRANT behoudt zich het recht de advertentiemogelijkheden en –tarieven tussentijds te wijzigen.
• Alle tarieven zijn exclusief BTW.
• Wanneer de opdrachtgever de afspraak betreffende de gereserveerde advertentie niet nakomt, of het benodigde
materiaal te laat aanlevert waardoor het plaatsen van de advertentie niet mogelijk is, brengt de YOGAKRANT de
gereserveerde advertentieruimte alsnog in rekening.
• De YOGAKRANT kan niet altijd garanderen dat er nog advertentieruimte is op een bepaalde pagina of een bepaalde
plaats van de krant.
• De YOGAKRANT behoudt zich het recht advertenties te weigeren. Over het algemeen gebeurt dit alleen in
de volgende gevallen: er is geen advertentieruimte beschikbaar, de inhoud van de advertentie past niet bij het
gedachtegoed van de YOGAKRANT of de opdrachtgever heeft bij eerder geplaatste advertenties niet aan de
betalingsverplichting voldaan.
• Voor de inhoud van de advertenties is de YOGAKRANT niet verantwoordelijk.
• De YOGAKRANT rectificeert alleen zet-, druk- en plaatsingsfouten wanneer de fout afbreuk doet aan de inhoud van
de advertentie.
• De YOGAKRANT is nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan dat de opdrachtgevers voor de advertentie heeft
betaald.
• De betalingstermijn voor zowel het plaatsen van de advertentie als voor eventuele andere werkzaamheden, is binnen
14 dagen na de factuurdatum. Alle kosten die het niet op tijd betalen van de factuur met zich meebrengt, zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

