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Aanleveren advertentiemateriaal
Graag aanleveren als pdf, tiff, jpg of IllustratorAanleveren
eps,
op 300 dpi,advertentiemateriaal
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Graagbij
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advertenties

land
werk

Adverteren op de website

Banner plaatsen
Adverteren op de website
De website van Landwerk trekt gemiddeld 3000
Bannerplaatsen
bezoekers
per maand. Wij bieden de mogelijk-

De banners
website van
Landwerk
6000
heid
te plaatsen
optrekt
onzegemiddeld
site. De kosten
bezoekers
per maand.
Wijbanner
biedenop
dewww.
mogelijkheid
voor
het plaatsen
van een
banners tebedragen
plaatsen op
onze site.
De kosten voor
landwerk.nl
€ 200,per maand.
1x
3x
6x
Tarieven advertenties
het plaatsen van een banner op www.landwerk.nl
Vacatures plaatsen
3x
6x
bedragen e 200,- per maand.
1/1 pagina €1x
959,€ 891,€ 828,Het is ook mogelijk uw vacature op onze website
1/1 pagina e 1066,e 990,e 920,Vacaturesplaatsen
te
plaatsen. De kosten hiervoor bedragen 325,1/2
1/2pagina
pagina €e658,731,- € 609,e 677,- € 561,e 623,vacaturepagina van Landwerk wordt goed
perDemaand.
1/4pagina
pagina €e440,489,- € 426,e 473,- € 401,e 446,1/4
bezocht. De kosten voor plaatsing van uw
1/8 pagina e 299
e 278
e 262
Voordelig
adverteren
Landwerk
vacature bedragen
e 325,-inper
maand. en
1/8 pagina € 269,€ 250,€ 236,Vakblad Natuur Bos Landschap
Tarieven bijsluiters
Voordelig
Wilt
u met uwadverteren
advertentieinofLandwerk,
vacature in een klap
Tarieven
Bijsluiter bijsluiters
tot 5 gram
e 500
alle
spelersNatuur
in het landelijk
gebied bereiken?
Bijsluiter tot 5 gram		
€ 500,Vakblad
Bos
Landschap
en Streek
Van 5 gram tot 100 gram
e 750
Plaats
tegelijkertijd
deze drie
bladen.
Van 5 gram tot 100 gram
€ 750,Wilt uhem
metdan
uw advertentie
ofin
vacature
in een
klap
Boven 100 gram, insluiten en sealen op aanvraag.
Voor
voordelig
Neem
contact
op voor
Boven 100 gram, insluiten en sealen op aanvraag.
alleeen
spelers
in hettarief!
landelijk
gebied
bereiken?
een
passend
Plaats
hem aanbod.
dan tegelijkertijd in deze drie bladen.
Tarieven Landwerkveld
Tarieven
Landwerkveld
Voor een voordelig tarief! Bekijk de tarieven op
Landwerkveld
maakt deel uit van het tijdschrift
Meer
informatie
Landwerkveld maakt deel uit van het tijdschrift
landwerk.nl
of vraag naar de tarievenkaart.
en van de Landwerk-website. De rubriek geeft een
Landwerk
en van de Landwerk-website. De rubriek geeft
overzicht van organisaties en bedrijven werkzaam
Martine
een overzicht van organisaties en bedrijven
Meer Janzen
informatie
in het landelijk gebied. Een vermelding in LandT 0317-466432
werkzaam in het landelijk gebied. Een vermeldLandwerk
werkveld is full colour. Op de website wordt aan de E advertenties@landwerk.nl
ing in Landwerkveld is full-colour. Op de website
Martine Janzen
vermelding
link naar een
de website
vandeuw
bedrijf I www.landwerk.nl
wordt
aan uween
vermelding
link naar
webT 0317-466432
toegevoegd.
site van uw bedrijf toegevoegd.
E advertenties@landwerk.nl
Alle
prijzen zijn exclusief BTW.
I www.landwerk.nl
Vermelding
3x3x
6x 6x
Vermelding 1x
1x
e 142,142,e 130,- € 115,e 115,Alle prijzen zijn exclusief BTW.
€
€ 130,-

