Mediaspecificaties en tarieven 2015
Algemene informatie

Technische gegevens

Titel: poPolsku
Uitgever: poPolsku
Frequentie: periodiek 5-20 x per jaar
Verspreiding: landelijk, gratis krant!
Directie: Guido Keutgen en Angelique van ‘t Riet
Telefoon: 06-53 13 22 58 en 06-533 543 05
E-mail: angelique@popolsku.nu of
guido@popolsku.nu

Afgewerkt formaat: 23,5 cm x 31,5 cm
Aantal pagina’s: 24 pagina’s (self-cover)
Papier: 70 grs. houtvrij offset
Druk: Full color
Drukprocédé: Rotatie Offset
Oplage : 22.000 exemplaren
Web: www.popolsku.nl

Facebook:
poPolsku: https://www.facebook.com/GazetaPoPolsku
Matki: https://www.facebook.com/matkiwholandii
poPolskuTV: https://www.facebook.com/popolskutv
PracujFM: https://www.facebook.com/Pracuj.FM
Zdolna Polonia: https://www.facebook.com/zdolnapolonia
Totaal ruim 21.000 actieve fans!

Thema/doelgroep
Algemeen Nederlandse nieuwskrant
Poolse moeders (in Nederland)
Video zender, nieuws, events etc.
Audio zender, nieuws, events etc.
Talentenjacht Pools talent in NL

Print: Verschijningsdata in 2015
Editie
01

Verschijnt*
23 januari

Periodiek
02
op aanvraag
Special: WERKEN collectors item!
Special: MOEDER & KIND
Special: VAKANTIE
Special: WONEN collectors item!
Special: KERST

Aanleveren materiaal
15 januari

in overleg

* Verschijningsdata onder voorbehoud en in overleg met adverteerders. Specials kunnen in een redactie- en productiecyclus
van 2 weken geleverd worden.

Print: Advertentiemateriaal
Aanleveren: Digitaal met kleurproef
Mogelijkheden:
• Certified PDF (volgens Medibel standaard - magazine ads 1v2)
• Quark Xpress (tot versie 4.1) verzameld via Flightcheck
• Adobe Illustrator (fonts geconverteerd naar lettercontouren, cmyk opmaak, alle afbeeldingen
insluiten. Geen PMS kleuren.)
• Adobe Photoshop (jpg formaat, hoogst mogelijke kwaliteit, resolutie 300 dpi, cmyk opmaak)
Beelddrager: CD-Rom of DVD, scanresolutie: 300 dpi (CMYK)

Print: Advertentieformaten
1/1 pagina:
1/2 pagina:
1/2 pagina staand:
1/4 pagina staand:
1/4 pagina liggend:
1/8 pagina:

205 x 285 mm
205 x 140 mm
100 x 280 mm
100 x 140 mm
205 x 68,5 mm
100 x 68,5 mm

V 2.0 februari 2015
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw en exclusief vervaardiging van aan te leveren advertentiemateriaal.

Print: Tarievenlijst advertenties krant
Advertorial rubriek wonen/werken

€ 1.600,00

(1/1 pagina redactioneel)

Advertorial rubriek ntb.

€

925,00

(1/2 pagina redactioneel)

Advertorial rubriek ntb.

€

500,00

(1/4 pagina redactioneel)

1x plaatsen*
1/1 pagina cover binnenwerk (vp, ap)

€ 1.500,00

5x plaatsen
€ 1.400,00

11 x plaatsen
€ 1.300,00

22 x plaatsen
€ 1.250,00

2 plaatsingen 1/1 per editie (inclusief bannering op de website, 1 carrousel positie header)

1/2 pagina plaatsing in rubriek Kunst en cultuur/persoonlijke ontwikkeling/recreatie/gezondheid/regelwetgeving of boek

€ 850,00

€ 800,00

€ 750,00

€ 725,00

€ 425,00

€ 400,00

€ 380,00

2 plaatsingen van 1/2 pagina per editie.

1/4 pagina, rubriek man, sport, vrouw, wonen of werken
€ 450,00
Er zijn 7 plaatsingen van 1/4 pagina, per editie mogelijk.

1/8 pagina plaatsing in persoonlijke ontwikkeling/recreatie/gezondheid/regel- wetgeving of boek
€ 250,00

€ 240,00

€ 230,00

€225,00

Er zijn 8 plaatsingen van 1/8 pagina, per editie mogelijk.
* 1 x plaatsen betekent 1 advertentie in 1 tweewekelijkse editie. 5 x plaatsen betekent 5 advertenties over 5 edities et cetera.
* Tarief is per editie/advertentie!
* Opmaak van een advertentie 75,- euro/uur en gratis bij contracten vanaf een half jaar.

Print en Online: Partnermedia
poPolsku kan voor uw campagne mediabureau zijn. Dit betekent dat wij uw print en online advertenties bij
andere partnermedia kunnen inkopen. De partnermedia* waar wij in ieder geval zaken mee doen zijn de
volgende:
Fakty.nl

Praca I Nauka za Granicą

Informator.nl

Pracus.nl

Bij een inkoop via poPolsku van advertenties bij partnermedia én bij poPolsku geldt een kortingstarief van 10%
op de inkoop van partnermedia.
*Overige op aanvraag.

Print: Tarief uitbrengen poPolsku als eigen krant
Afhankelijk van o.a oplage en frequentie

prijs op aanvraag

V 2.0 februari 2015
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw en exclusief vervaardiging van aan te leveren advertentiemateriaal.

Print: Insert en seal-in
Insealen (van CD.s of overig klein advertentiemateriaal)

Insert ( folders, brieven of brochures, max 1 a4)

500 ex.:

€

250,-

€

125,-

per editie

1.000 ex.:

€

400,-

€

200,-

per editie

5.000 ex.:

€ 1.800,-

€

900,-

per editie

10.000 ex.:

€ 2.600,-

€ 1.300,-

per editie

In diverse Poolse titels verkocht in Nederland én poPolsku.

Online: Tarief bannering* site
1 maand

2 maanden

1 kwartaal

½ jaar

poPolsku.nl positie
Header, 468x60, carrousel

€ 180,00

€ 350,00

€ 500,00

€

Center homepage, 340x98, carrousel

€ 200,00

€ 380,00

€ 550,00

€ 1.000,00

Sidebar rechts, 200x200, carrousel

€

90,00

€ 160,00

€ 220,00

€

€ 280,00

€ 500,00

€ 700,00

€ 1.200,00

Sidebar rechts 200x200, 1 adverteerder

920,00
400,00

* Format .png, .jpg, .gif, .bmp of .jpeg.

In combinatie met bannerplaatsingen op www.e-holandia.info/fakty.nl Matki.nl, poPolskuTV: 25% korting op de plaatsingen bij
e-holandia.info/fakty.nl, matki.nl of poPolskuTV . Gegarandeerd bereikt u dan 50% van de Poolse online gemeenschap in
Nederland.

Advertorial online artikel

€

450,00

(per plaatsing in blogstream, permanent gepubliceerd)

Advertentie online

€

250,00

(per plaatsing in blogstream, permanent gepubliceerd)

1 maand

2 maanden

1 kwartaal

½ jaar

Matki.nl positie
Header, 468x60, carrousel

€ 75,00

€ 140,00

€ 200,00

€ 380,00

€ 200,00

€ 380,00

poPolsku.TV
Sidebar links 468x60, 1 adverteerder

€ 75,00

€ 140,00

Online: Tarief volledige vermelding postcodezoekfunctie
Doorlink naar uw eigen website, inclusief naw-vermelding, gedurende de periode van
poPolsku.nl
1 maand*

€ 25,00

Vermelding voor contractperiode van 1 jaar

Matki.nl
€ 25,00

€ 225,00

€ 225,00

* contractduur vanaf 3 maanden.

Online: Facebookcampagne
Eenmalige plaatsing bericht/advertentie op facebookpagina, met doorlink facebook en site
poPolsku.nl

Matki.nl

poPolskuTV

Advertorial

€ 150,00

€ 125,00

€

75,00

Advertentie

€

€

€

50,00

85,00

75,00

Bij alle facebookcampagnes wordt 25% van het tarief besteed aan een gerichte facebook ad campagne!

Voor speciale en afwijkende advertentiemogelijkheden neemt u contact op met poPolsku: 06 – 53 13 22 58
(guido@popolsku.nu). Kosten ontstaan door het aanleveren van niet repro-gereed advertentiemateriaal worden tegen kostprijs
berekend. Opmaakkosten van advertenties idem. De uitgever is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten van aangeleverde
advertenties.

V 2.0 februari 2015
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw en exclusief vervaardiging van aan te leveren advertentiemateriaal.

