MEDIAKAART 2022

Volzin schrijft verhalen voor mensen die op zoek zijn naar religieuze
betekenisgeving, zingeving en inspiratie. Volzin verdiept je wereld.
Volzin heeft een sterk bereik onder mensen die zich privé of professioneel bezig houden met levensbeschouwelijke en religieuze vragen.
Van kerk tot moskee, van boeddhisme tot humanisme. Met het
magazine Volzin (oplage van ruim 2.500 exemplaren), de drukbezochte
website met meer dan 40.000 bezoekers per maand www.volzin.nu,
de wekelijkse e-mailnieuwsbrief en de zeer actieve social media
pagina’s met meer 20.000 volgers en geabonneerden, komt uw
campagne of boodschap optimaal onder de aandacht.

Volzin is een uitgave van:
BDUvakmedia | Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
0342-494911 | redactie@volzin.nu

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
Neem voor meer informatie contact op met onze media-adviseur:

Roel Abraham
06 54 27 42 44
r.abraham@bdu.nl
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WEBSITE

BANNER

NIEUWSBRIEF

Nummer 12-1

De nieuwsbrief van Volzin wordt wekelijks verzonden
naar ruim 4.000 abonnees

ADVERTENTIETARIEVEN 2022 (excl. BTW)
1x

6x

12x

1/1

€ 1.048,-

€ 1.007,-

€ 948,-

1/2

€ 578,-

€ 551,-

€ 524,-

1/4

€ 319,-

€ 303,-

€ 291,-

1/8

€ 179,-

€ 168,-

€160,-

Formaat in mm br. x h.
1/1 pagina

185 x 270

1/2 pagina

90 x 270

1/4 pagina

90 x 132

1/8 pagina

90 x 65

185 x 132

Bladspiegel: 210 x 297 mm
(+5mm overfill rondom i.v.m. afsnede)

(op home, of vervolgpagina)
Formaat: 980 x 120 pixels.
Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif.
Voorzien van de url van de landingspagina.
Prijs: € 200,- per maand.

ADVERTORIAL
Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie
die qua opmaak gelijkenis vertoont met de
redactionele inhoud van de nieuwsbrief.
Specificaties:
Tekst, max 250 tekens en high res afbeelding.
Voorzien van de url van de landingspagina

BANNER
Een full banner is een horizontaal
advertentieformaat, die bijna volledig over
de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.
Specificaties:
Formaat 600 x 75 pixels.
Voorzien van de url van de landingspagina.
Prijs: € 100,- per plaatsing

WWW.VOLZIN.NU

LINKEDIN
Doorplaatsing op onze
LinkedIn pagina met
ruim 1.500 volgers.
Post op Linkedin pagina:
€ 150,- per plaatsing.

SOCIAL MEDIA

PRINT

Editie

