Advertenties 2019 tijdschrift en website

TIJDSCHRIFT
Het tijdschrift Metropolis M verschijnt tweemaandelijks, er zijn dus 6 nummers per jaar. Hoe vaker u adverteert,
hoe meer korting u krijgt. Bij twee advertenties krijgt u 10% korting, bij drie 15%, bij vier 20%, bij vijf 25% en bij
zes advertenties krijgt u 30% korting. In het begin van het jaar kunt u hiervoor een reservering maken.
Prijzen en formaten
Zwart-wit
Formaten
1/4 pagina
1/2 pagina
1/1 pagina

1x per jaar
330 euro
540 euro
950 euro

3x per jaar 15% korting
280 euro
459 euro
805 euro

6x per jaar 30% korting
231 euro
378 euro
665 euro

Kleur
Formaten
1/4 pagina
1/2 pagina
1/1 pagina

1x per jaar
695 euro
905 euro
1635 euro

33x per jaar 15% korting
590 euro
769 euro
1389 euro

6x per jaar 30% korting
486 euro
633 euro
1144 euro

Advertentie op de boekenpagina, kleur, vaste prijs 80 euro per keer.
Toeslag voorkeurplaatsing 15%.

Advertentieformaten
1/4 pagina staand: 93,5 mm breed x 130 mm hoog
1/2 pagina staand (portrait): 93,5 mm breed x 264 mm hoog
1/2 pagina liggend (landscape): 191 mm breed x 130 mm hoog
1/1 pagina met afloop: 210 breed x 280 hoog, voeg 3 mm afloop rondom toe
1/8 pagina op de ‘boekenpagina’: 93,5 mm breed x 63 mm hoog
Planning van het tijdschrift
Nr 1
Reserveren:
02 jan
Aanleveren:
11 jan
bij abonnee / in winkel:
15 feb

Nr 2
01 maart
04 maart
12 april

Nr 3
26 april
29 april
07 juni

Nr 4
14 juni
17 juni
16 aug

Nr 5
30 aug
02 sept
11 okt

Nr 6
01 nov
04 nov
13 dec

Advertentie aanleveren als high res pdf bestand. Gebruik cmyk voor kleuradvertenties en grayscale voor
zwart-witadvertenties. Versturen naar derks@bart.nl, met in de cc karolien@metropolism.com. Kan ook per
wetransfer of yousendit. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de advertentie ligt bij de adverteerder.
Bij technische vragen: Richard Derks, 31 (0)6 – 250 170 91.

Advertenties 2019 tijdschrift en website

WEBSITE
Hoe vaker u dit jaar adverteert op de website, hoe meer korting u krijgt. Bij twee banners per jaar krijgt u 10%
korting, bij drie 15%, bij vier 20%, bij vijf 25% en bij zes banners krijgt u 30% korting.
Tarieven
(ook op de mobiele website)
7 dagen
Klein zijbalk
90 euro
Medium zijbalk
120 euro
Groot zijbalk
150 euro
Banner XL bovenin
200 euro

15 dagen
155 euro
220 euro
280 euro
330 euro

30 dagen
290 euro
390 euro
520 euro
600 euro

60 dagen
500 euro
700 euro
980 euro

De tarieven zijn een indicatie, de periode online kan aangepast worden. Wanneer u in het tijdschrift adverteert,
en tegelijkertijd op de website, krijgt u 50% korting op de prijs van de banner. Alle banners rouleren door de
zijbalk, en staan op elke pagina die geopend wordt. Alleen de XL banner bovenin heeft een vaste plaats, en
wordt mogelijk afgewisseld met een andere XL banner bovenin.
Specificaties voor de banners
Formaat
Klein:
Medium:
Groot:
Banner XL boverin:

155px breed – 90px hoog, (310 x 180px voor Retina) niet groter dan 40kb in .gif formaat
155px breed – 140px hoog, (310 x 280px voor Retina) niet groter dan 60kb in .gif formaat
155px breed – 200px hoog, (310 x 400px voor Retina) niet groter dan 100kb in .gif formaat
273px breed – 430px hoog, (546 x 860px voor Retina) niet groter dan 200kb in .gif formaat

Let op voor de opmaak ivm hoge resolutie schermen:
Voor statische banners opgemaakt vanuit Adobe Indesign: maak de advertenties op in de
bovengenoemde afmetingen en exporteer vervolgens in 144dpi zodat ze twee keer zo groot
worden als bovengenoemde afmetingen.
Voor .gif bestanden vanuit Photoshop, verdubbel de pixels maten maar hou er rekening
mee dat ze 50% kleiner geschaald worden.
Plus:
– Link naar website meezenden.
–Zinnetje onder de banner: niet meer dan 50 karakters (incl. spaties)- dient in Engels en Nederlands
aangeleverd te worden. Dit kan niet bij de XL banner.
– De banners mogen langzaam knipperen, als een dia (max. 1 x per 3 sec.), alleen de XL banner op de
vaste plek bovenin niet (enkel stilstaand beeld).
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
De deadline voor aanleveren is een werkdag voor de banner online moet.

Metropolis M advertenties
Karolien van Gent
Postbus 19263
NL- 3501 DG Utrecht
tel: 030-2369 161
email: karolien@metropolism.com

PRINT-ADVERTISEMENT SPECIFICATIONS
1/1 page
210 x 280 mm

—SIZES:

1/8-page landscape
1/4-page portrait
1/2-page portrait
1/2-page landscape
1/1-page

1/2-page landscape

1/8-page portrait

1/8-page portrait

1/2-page portrait

1/2-page portrait

191 x 130 mm

93,5 x 63 mm

93,5 x 63 mm

93,5 x 264 mm

93,5 x 264 mm

(only for books)

(only for books)

1/2-page landscape

1/4-page portrait

191 x 130 mm

93.5 x 130 mm

93,5 x 63 mm (Only for books)
93,5 x 130 mm
93,5 x 264 mm
191 x 130 mm
210 x 280 mm (add 3 mm on all sides)

—USE:

PDF-file, Press Quality, images at 300 dpi.
—COLOR:

use cmyk for color-models
use grayscale for black&white-models
—MAIL TO:

derks@bart.nl, and in CC: karolien@metropolism.com
large file(s)? (larger than 10 mb) Please use wetransfer.com
Richard Derks, phone +31 (0)6 250 170 91
—DISCLAIMER:

The publisher assumes no liability for errors in this model
—RESERVATION, PRICE & DEADLINE:

Karolien van Gent, phone +31 (0)30 236 91 61
karolien@metropolism.com

WEBSITE ADVERTISEMENT SPECIFICATIONS
Banner specifications
Format
Small:
Medium:
Large:
Banner XL on top:

155px wide – 90px high, not larger than 40kb in .gif format
155px wide – 140px high, not larger than 60kb in .gif format
155px wide – 200px high, not larger than 100kb in .gif format
273px wide – 430px high, not larger than 200kb in .gif format

Note
Please do not forget to send a link to your website.
Text under the banner: no more than 50 characters (incl. spaces).
Banners in sidebar may include animations (speed of 1 x per 3 sec.), like a slide show.
The fixed XL banner at the top of the page may not include animations (only still images).

—RESERVATION, INFORMATION MAIL TO:

karolien@metropolism.com

