Lees en Luister Magazine

informatiebijlage

ZOMER 2019

Het Lees en Luistermagazine is een inspirerend magazine vol informatie over de
nieuwste producten die verkrijgbaar zijn in
de christelijke boekhandel. Een magazine met
artikelen, recensies, leestips en advertenties.
We nodigen u graag uit om advertentieruimte te reserveren voor 2019.

Thema:
VOORJAAR 2019 JAARGANG 12 NR. 1

Nieuw
leven

Actie!
Week van het
Christelijke Boek
Nieuw Leven
Voorjaar in de
boekwinkel
Belijdenis
Nieuwe
belijdeniscadeaus

+ columns en leestips van uw boekverkoper!

OVER DE LEZER

Het Lees en Luistermagazine wordt gelezen door mensen
die geïnteresseerd zijn in de boeken, films, muziek en gifts
die verkrijgbaar zijn in de christelijke boekhandel. Het
magazine richt zich voornamelijk op het winkelend publiek:
vrouwen tussen de 25 en 50 jaar die boeken kopen voor
zichzelf, hun gezinsleden of als cadeau voor anderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Drukprocedé: rotatie offset
Papiersoort: 80 gram/m2 licht houthoudend
mat mc Grapho Silk
Afwerking:
geniet gebrocheerd
Kleurstelling: full colour
Bladspiegel: 210 x 275 mm staand

TARIEVEN VOOR CONTRIBUANTEN
1. Advertenties
1/1 pagina
1/2 pagina staand
1/2 pagina liggend
1/4 pagina staand

€ 790,€ 460,190 mm breed X 122,5 mm hoog 		 € 460,90 mm breed X 122,5 mm hoog 		 € 300,190 mm breed X 255 mm hoog
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THEMA & VERSCHIJNING
Nr. 2 Zomer

Thema: Er op uit
Sluiting kopij: 7 maart
Verschijning: 30 april

OPLAGE EN OMVANG

Oplage: ca. 25.000 ex. Aantal pagina’s: ± 40

Voor
GRATIS units
zie blad 2

- Niet-contribuanten betalen een toeslag van 25%.
3. Units (= tekst + cover/afbeelding)
1/8 pagina liggend			 € 99,-

90 mm breed X 255 mm hoog 		

2. Advertorials
1/2 pagina staand of liggend			 € 375,1/1 pagina			 € 695,2/2 pagina’s (spread)			€ 1150,-

4. Recensies
1/4 pagina staand			 € 350,5. Leestips
1/4 pagina staand			 € 350,Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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MIJN GRATIS UNITS IN 2019
Elke contribuant uitgever/distributeur heeft recht op een (of meerdere) gratis unit(s):
• t/m omzetschaal 3:

Eén gratis unit in Lees en Luistermagazine nr. 2 of 3 (ten waarde van € 99,-)

• omzetschaal vanaf 4 t/m 6:

Twee gratis units in Lees en Luistermagazine
(een in nr. 2 en een in nr. 3, ten waarde van € 198,-)

• vanaf omzetschaal 7:

Vier gratis units (een unit per editie, ten waarde van € 396,-)

Voor eigen administratie:
Mijn omzetschaal is schaal:

_______________________________________________________________

Ik plaats mijn unit(s) in editie(s): _______________________________________________________________

AANLEVEREN VAN
ADVERTENTIEGEGEVENS

Recensies
Aanleveren van beeldmateriaal (cover + foto recensent) en
tekst (maximaal 65 woorden).

- Voor alle advertentievormen geldt dat er geen verkoopwebsite vermeld mag worden.
- Er worden alleen advertenties geplaatst van boeken die
in de afgelopen drie jaar gedrukt of herdrukt zijn

Leestips
Aanleveren van beeldmateriaal (cover) en tekst (maximaal 65
woorden).

(m.u.v. van Bijbels en kerkboeken).
- Producten die in het Lees en Luistermagazine staan,
moeten bij de boekhandel verkrijgbaar zijn.
- Wanneer een boek nog verschijnen moet, vermeldt dan
de verschijningsdatum.
- De grootte van aangeleverd beeldmateriaal moet
minimaal 1 mb, 300 dpi zijn.

Units
Units worden standaard opgemaakt door BCB.
U levert beeldmateriaal (boekcover of productafbeelding) en
de volgende gegevens aan:
- Titel
- Auteur
- Leeftijdsindicatie (bij kinderboeken)

Advertenties
U heeft de keuze tussen kant-en-klaar aanleveren of opmaak
door BCB. Wanneer u kant-en-klaar aanlevert: let op dat de
inktlimiet maximaal 300% moet zijn.

- Verschijningsdatum (indien een boek nog niet verschenen
is)
- Uitgever
- ISBN (aaneen geschreven / bij producten zonder ISBN
geldt het artikelnummer)
- Aantal pagina’s (bij cd’s/dvd’s de speelduur)

Advertorials
Advertorials worden standaard opgemaakt door BCB. U levert
beeldmateriaal en tekst aan. Het maximaal aantal woorden
(inclusief titels, tussenkoppen en boekgegevens):
1/2 pagina:

max. 200 woorden

1/1 pagina:

max. 400 woorden

2/2 pagina’s:

max. 750 woorden

- Paperback of gebonden
- Prijs (ca. prijzen vermijden)
- Flaptekst (Maximaal 40 woorden)

NB: Voor alle advertentievormen geldt dat er
geen verkoopwebsite vermeld mag worden.
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