MEDIAKAART
ZICHTLIJNEN 2021
WIE WE ZIJN
Zichtlijnen is het multimediale platform voor iedereen die
op en rond het podium werkt op het gebied van techniek,
productie, ontwerp, management en architectuur. Wij
richten ons tot onze doelgroep via een tweemaandelijks
papieren magazine, social media, een driewekelijkse
digitale nieuwsbrief en een website. Zichtlijnen wordt
uitgegeven door de Vereniging voor Podiumtechnologie
(VPT) en heeft een onafhankelijke redactie.

ZichtlijnenVerschijnt zes keer per jaar

Tarieven
Advertenties
(full colour)

1x

3x

6x

1/1 pagina

€ 1 .350,00

€ 1 .250,00

€ 1 .150,00

1/2 pagina

€ 850,00

€

750,00

€

650,00

1/4 pagina

€ 650,00

€

550,00

€

450,00

Ledenkorting 20%
Toeslag voorkeursplaatsing + 15%
Toeslag achterpagina + 50%
Bijlages € 500,00 (per pagina)
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

Voor het aanlevering van materiaal en/of info neem contact op
met Valerie Boswinkel via info@vpt.nl

MEDIAKAART
ZICHTLIJNEN 2021
Richtlijnen aanleveren advertenties Zichtlijnen: Advertenties bij voorkeur aanleveren als hoge
resolutie pdf-bestand, met cmykkleurmodus en de fonts ingesloten. Een hoge resolutie jpeg, tiff of
eps kan ook. Foto’s, logo’s of andere illustraties dienen een resolutie van 300 dpi te hebben.
Formaat
1/1 pagina H 297 mm x B 210 mm (5 mm overlap (rondom) met snijteken)
1/2 pagina staand H 277 mm x B 92,5 mm / liggend H 136 mm x B 190 mm
1/4 pagina staand H 136 mm x B 92,5 / liggend H 65,5 mm x B 190 mm

Extra mogelijkheden
Button Digitale Nieuwsbrief
1x
half jaar
jaar
€ 150,00

€ 750,00

€ 1 .350,00

VPT-leden en andere geïnteresseerden ontvangen iedere drie
weken de digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws en actuele
vacatures. U kunt nu uw product, event of bedrijf extra onder de aan
dacht brengen door een button aan te schaffen. Uw button staat tus
sen de redactionele content in de nieuwsbrief. De boodschap wordt
op deze wijze geïntegreerd in de nieuwsbrief en kan niet aan het
oog van de lezer ontsnappen

Vacatures
De plaatsingskosten van een vacature bedraagt € 150,- en geldt
voor de hele periode waarin uw vacature openstaat voor reacties
(met een maximum van 6 weken).
Het plaatsen van een stage is € 25,- voor leden en € 50,- voor nietleden.
Ledenkorting 20%
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

Voor het aanlevering van materiaal en/of info neem contact op
met Valerie Boswinkel via info@vpt.nl

