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Vier je vriendschappen

Sestra brengt in 2022 weer twee prachtige magazines vol mooie artikelen.
Het zomermagazine laat een frisse wind door je leven waaien: waar krijg
jij energie van en wat wil jij nog eens doen? Je vindt recepten, DIY met
natuurlijke ingrediënten, energizers, uit-tips én als extra inspirerende
kaarten en een bijbels dagboek.
Voor jou:

Sestra

Kaartjes voor
een goed
gesprek

Over de lezer
Sestra vrouwen willen echt leven in vrijheid. Ze leven niet op een roze wolk,
maar staan midden in het leven. Ze willen niet leven vanuit vaststaande
rolpatronen, maar vanuit de vrijheid die God geeft: ontdekken en genieten!

Liever samen!

Oplage
6.500

Verspreiding
Via abonnementen,
online en losse
verkoop in christelijke
boekhandel.

Specificaties

Zomer in
de stad - mét
stadswandeling

Formaat:		 206 x 262
Papier binnenwerk:
115 grams houtvrij
wit gestreken
Papier omslag: 		
250 grams houtvrij
wit gestreken
Afwerking: 		
garenloos
gebrocheerd
Druk: 			
full colour

Matdatum

Aanleveren advertenties

15 april 2022

Maandag 21 februari 2022

30 september 2022

Maandag 8 augustus 2022

De 7 principes van
echte verbinding
DIY:

bier brouwen!
‘In therapie bij oma’
Zij zijn
vriendinnen
én
ondernemers

Crossmediale campagne
Het is interessant voor u als adverteerder
om een crossmediale campagne op de online
kanalen van Sestra te ontwikkelen in combinatie
met zichtbaarheid in het magazine. Vraag naar
de mogelijkheden!

Advertenties
Formaten & tarieven (excl. BTW)
1/1 pagina aflopend

205 mm breed x 262 mm hoog

€ 910,-

+ 3 mm afloop aan alle kanten
1/1 pagina zetspiegel

165 mm breed x 232 mm hoog

€ 910,-

1/2 pagina zetspiegel

165 mm breed x 110 mm hoog

€ 530,-

Wij kunnen de advertentie ook voor u vormgeven.
U levert tekst in Word en beeldmateriaal aan.
Beeldmateriaal als .jpg, .tif of .eps bestand,
minimaal 300 dpi. Tarieven op aanvraag.

Aanleverspecificaties
- Advertentiemateriaal : certified PDF
- Aanleveren materiaal: m.buckens@bdu.nl

Uitgever

Advertentie-exploitatie

Royal Jongbloed

BDUvakmedia

06-54274244

Marktweg 73-A

Verkoop: Roel Abraham

r.abraham@bdu.nl

8444 AB HEERENVEEN
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