de kleine K
Advertentietarieven 2020
Met advertenties in het onafhankelijke digitale keramiekmagazine de kleine K bereikt u elke maand
bijna 7.000 abonnees en ongeveer 1.000 passanten, allemaal enthousiaste keramiekliefhebbers. En
dat voor bijna geen geld: nog geen 4 cent per lezer / abonnee voor een hele pagina...
Nieuwe adverteerders: In 2020 de eerste advertentie gratis!!!

Tarieven per plaatsing in € excl. BTW
Per formaat (tekst + afbeelding)
Hele pagina

€ 249,00

Staand 210 x 297 mm

Halve pagina

€ 129,00

Staand 104 x 297 mm - Liggend 210 x 147,5 mm

Kwart pagina

€ 69,00

Staand 104 x 147,5 mm

Achtste pagina

€ 39,00

Liggend 104 x 72,75 mm

Per regel (alleen tekst)
€ 1,50
Per regel van maximaal 50 tekens
Korting: bij bestelling en vooruitbetaling van 6 advertenties: 5%

Boeken
Het grote K boek, HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow BOEK,
Mels Boom, 2016, Stichting k+K, 256 pagina’s, A4 (210 x 297 mm), paperback, genaaid, gedrukt op papier met FSC-merk, kleur, Nederlandstalig,
kleur, Nederlandstalig, ISBN 978-90-825430-0-1, verkoopprijs € 29,95.
Het grote K boek 2, HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow BOEK,
Mels Boom, 2017, Stichting k+K, 256 pagina’s, A4 (210 x 297 mm), paperback, genaaid, gedrukt op papier met FSC-merk,
kleur, Nederlandstalig, ISBN 978-90-825430-1-8, verkoopprijs € 35,00.
Het grote K boek 3, HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow BOEK,
Mels Boom, 2020, Stichting k+K, 256 pagina’s, A4 (210 x 297 mm), paperback, genaaid, gedrukt op papier met FSC-merk,
kleur, Nederlandstalig, SBN 978-90-825430-2-5, verkoopprijs € 35,00.
Voor wederverkopers / boekhandels gelden de volgende kortingen:
- bij bestelling van 5 stuks of meer: geen verzendkosten
- verzendkosten naar Nederland bij 1 ex. NL 5,-, bij 2-4 ex. 7,-, naar West-Europa bij 1 ex. 9,-, bij 2-4 ex. 16,- liefst bestellen per doos van 10 stuks
- korting: 30%
- bestelling bij onderstaand mailadres

Voorwaarden
Opeenvolgende plaatsing is niet verplicht, u kunt aangeven in welke uitgaven u adverteren wilt.
De plaats in het advertentieblok is afhankelijk van het tijdstip van de order en de lay-out mogelijkheden.
Advertenties kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden.
Betaling vooraf. Facturering per kwartaal, behalve bij betaling vooraf van 6 of meer advertenties.

Aanleveren
Als u dat wenst, maken wij uw advertentie voor u op (20,-).
Bij bestelling van 500,- of meer aan advertenties maken we 1 advertentie gratis op.
Formaatadvertenties kunt u liefst aanleveren als jpg bestand, pdf bestand kan ook.
Regeladvertenties kunt u aanleveren als doc, docx, odt, pages of pdf-bestand.
Resolutie van de bestanden: 144 dpi of hoger
Materiaal moet vóór de 15e van de maand voorafgaande aan publicatie aangeleverd worden.
U krijgt automatisch een bewijsexemplaar als u zich geabonneerd heeft.

Contactgegevens
Stichting k+K
Postadres secretariaat
IBAN
KvK
BTW

inspiratie@ceramic.nl
deKleineK.nl
p/a Montpalach, F-82140 St. Antonin Noble Val, Frankrijk
NL68INGB0007343733 t.n.v. SJchJng k+K, Helmond
66166616
NL856423907B01

