Tariefkaart LEVEN! Magazine, regio Haarlem

Het periodieke magazine, ondersteund met een website,
social media, nieuwsbrief en events biedt LEVEN! een ideaal
platform voor inwoners, bezoekers, bedrijven, overheden en
organisaties, bedoeld voor de stad Haarlem en de omliggende
gemeenten. LEVEN! Magazine, het blad van ontdekkingen,
is een onafhankelijk magazine over, voor en door mensen,
over ondernemen, kunst, cultuur, media, wetenschap, bouwen,
wonen, uitgaan en alle relevante ontwikkelingen voor
inwoners en bezoekers met een meer dan gemiddelde interesse
in deze regio. LEVEN! wordt in z’n geheel geproduceerd door
professionals uit de regio.
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LEVEN! Magazine regio Haarlem
148 pagina’s
15.000
€ 5,50
Karel Willemse
Kiek Berger
LevMag BV
www.levenhaarlem.nl

Inhoud
Wonen, bouwen, werken, ondernemen, mensen, kunst & cultuur, media,
design, architectuur, overheid, wetenschap, eten & drinken, mode,
beauty & lifestyle, eigen omgeving, historie, bekende Nederlanders,
feesten en partijen.
Doelgroepen
LEVEN! is bedoeld voor zowel de consumenten als voor de zakelijke
markt, kortom voor iedereen; bewoners en bezoekers, voor iedereen die
woont, werkt of recreëert in de regio Haarlem. Mensen die vol in het
leven staan en een optimale kwaliteit van leven nastreven.
Relatiebinding
Vier keer per jaar, bij de lancering van de nieuwe editie, organiseert
LEVEN! een lancering waar adverteerders en relaties elkaar ontmoeten.
Het is een gezellig feestje waar iedereen wel bij aanwezig wil zijn.
Verschijning 2019
Uitgave
Lente
Zomer
Herfst
Winter

Deadline
11 februari
13 mei
12 augustus
12 november

Verschijnt
5 maart
3 juni
9 september
2 december

Verschijningsdatum kan wijzigingen i.v.m. presentatie en locatie.

Verspreidingsgebied Regio Haarlem
LEVEN! Magazine wordt verspreid zowel in de stad Haarlem als in
de omliggende gemeenten;
Haarlem
155.000 inwoners
Aerdenhout
5.000 inwoners
Bennebroek
5.000 inwoners
Bentveld
1.000 inwoners
Bloemendaal
25.000 inwoners
Cruquius
1.000 inwoners
Driehuis
3.500 inwoners
Heemstede
27.000 inwoners
Hoofddorp
75.000 inwoners
IJmuiden
30.000 inwoners
Nieuw Vennep
31.000 inwoners
Overveen
4.000 inwoners
Santpoort
10.000 inwoners
Spaarndam
3.000 inwoners
Velserbroek
16.000 inwoners
Vijfhuizen
4.000 inwoners
Vogelenzang
2.500 inwoners
Wijk aan Zee
2.500 inwoners
Zandvoort
17.500 inwoners
Overige woongebieden in de regio ca. 30.000.
Totaal ca. 450.000 inwoners.
Verspreidingsgebied LEVEN! Magazine andere regio’s
LEVEN! Magazine wordt in 4 verschillende regio’s uitgegeven. Het
totale bereik van de formule is daarmee ruim 2 miljoen. Adverteren
in meerdere regio’s tegelijkertijd kan voordelen opleveren, zoals
een volumekorting
In de regio Leiden is het bereik:
In de regio Den Haag is het bereik:
In de regio Utrecht is het bereik:

ca. 510.000
ca. 1.046.000
ca. 698.500

Doorplaatsing naar edities Leiden, Den Haag en/of Utrecht kan
tegen een gereduceerde paginaprijs. Iedere combinaties is
bespreekbaar.
Formaten en prijzen
1/4 pagina
1/3 pagina
1/2 pagina
1/1 pagina
2/1 pagina (spread)

€
€
€
€
€

425,525,800,1.500,2.500,-

Meer pagina’s per editie in overleg.
Advertenties dienen kant en klaar aangeleverd te worden volgens genoemde
specificaties. Indien LEVEN! Magazine de advertentie moet opmaken worden
extra kosten, in onderling overleg, in rekening gebracht.

Rubrieken
Deelname aan rubriek

€

375,-

Rubrieksitem is maximaal ¼ pagina, beeld en steekwoorden worden door
adverteerder aangeleverd. Wanneer LEVEN! Magazine het beeld moet verzorgen
worden kosten apart en in overleg in rekening gebracht.

Tariefkaart LEVEN! Magazine, regio Haarlem

Combinatiepaketten 2019
Wij zijn voorstander van langdurige relaties. Wil je bijvoorbeeld twee
keer per jaar met een goed artikel in het magazine in combinatie met
een advertentie, deelname in rubriek en online zichtbaar en beter
vindbaar zijn? Meerdere combinaties zijn mogelijk. Afhankelijk van
wensen en budget kunnen wij een passend voorstel doen.
Advertorials
Paginaprijs is gelijk aan tariefkaart. Aanvullende kosten voor fotografie,
teksten en opmaak worden per situatie besproken.
Voorkeursplaatsingen
Voor voorkeurplaatsingen (binnenkant cover colofon, achterpagina, etc.)
wordt in overleg een toeslag gerekend.
Online tarieven
Online advertentie regiopagina € 150,- per 4 weken.

Informatie 2017

Distributie
Adverteerders, via de gemeente, restaurants en Grand Cafés,
golfbanen, hotels, wacht- en leesruimtes; advocaten, notarissen,
kappers, huisartsen, tandartsen, fitnesscentra, reclamebureaus,
selectie van bedrijven met 7+ werknemers, eigen netwerkbestand
(totaal ruim 3.000 adressen), abonnementen en geselecteerde
tijdschriftenwinkels in de regio voor losse verkoop.
Extra’s
Standaard 16 exemplaren gratis en extra exemplaren voor € 3,per 8 exemplaren voor eigen verspreiding door adverteerder.
Aanleveringsspecificaties advertentiemateriaal
Advertentiemateriaal aanleveren als Certified PDF. Beeldmateriaal
bij voorkeur resolutie 300 dpi op 100%. U kunt uw advertentie
materiaal bovendien tegen geringe meerkosten door onze studio
laten vormgeven.

De mooiste regionale glossy van Nederland!

uentie:

s:

ateriaal:

Annuleringstermijn
Vier weken voor verschijning.
(breedte worden
x hoogte) tegen
N.B. LEVEN!
Annuleringen die naFormaten
deze termijn worden gedaan,
420 x 277 mm
2/1 pagina
4 x per jaar
het geldende
tarief
in
rekening
gebracht.
470 x 307 mm incl. 5mm rondom
2/1 pagina (aflopend)
144 pagina's
15.000 exemplaren
€5,50
gerda@levenmagazine.nl
eva@levenmagazine.nl
Eva van der Kwast
06 – 51 88 58 81
www.levenmagazine.nl
gerda@levenmagazine.nl
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210 x 277 mm
240 x 307 mm incl. 5mm rondom
102 x 277 mm
102 x 136 mm
210 x 136 mm

1/1 pagina
1/1 pagina (aflopend)
1/2 pagina (staand)
1/4 pagina (staand)
1/2 pagina (liggend)

Bij aflopende formaten dient er rekening te worden gehouden met
een marge van 5mm rondom in verband met afsnede.
B.
C.
Technische gegevens
Papiersoort omslag
300 gr. gesatineerd mc
Papiersoort binnenwerk
100 gr. gesatineerd mc
Bladspiegel
230 x 297 mm (bxh)
Zetspiegel
210 x 277 mm (bxh)
Verschijningsdata 2017
DEADLINE
UITGAVE
Winter 2017/2018

B.
A.

Incompleet materiaal
Bij inlevering van incompleet materiaal worden eventuele extra
werkzaamheden die hieruit voortvloeien tegen korstprijs door
berekend. Bovendien is de uitgever niet aansprakelijk voor
eventuele afwijkingen in de reproductie die als gevolg hiervan
kunnen ontstaan.

D.
E.

F.

G.

VERSCHIJNT

15 november

6 december

Verschijningsdatum kan wijzigen i.v.m. presentatie en locatie.
Sluitingsdata
F.
Vier weken voor verschijning.
Formaten
N.B. Indien materiaal na sluitingsdatum
wordt aangeleverd, kan de
A. 2/1voor
pagina
uitgever niet aansprakelijk worden gesteld
reproductieafwijkingen
300
gr.
gesatineerd
mc
B. 2/1 pagina
en fouten. Eventuele kosten die voortvloeien
uit het (aflopend)
te laat dan wel niet
1/1worden
pagina verhaald op de
aanleveren
advertentiemateriaal,
100 gr.vangesatineerd
mcC.
D.
1/1
pagina
(aflopend)
opdrachtgever.
G.230 × 297 mm (b × h) E. 1/2 pagina (staand)
F. 1/4 pagina (staand)
Annuleringstermijn
277
mm (b × h) G. 1/2 pagina (liggend)
Vier210
weken×voor
verschijning.
N.B. Annuleringen die na deze termijn worden gedaan, worden tegen het
geldende tarief in rekening gebracht.
Incompleet materiaal
Bij inlevering van incompleet materiaal worden eventuele extra
werkzaamheden die hieruit voortvloeien tegen korstprijs doorberekend.
Bovendien is de uitgever niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in
de reproductie die als gevolg hiervan kunnen ontstaan.

(breedte
x hoogte)(breedte × hoogte)
Formaten
420 x 277 mm
A.
2/1
pagina
440 × 277
470 x 307 mm incl.
5mm rondom
210 x 277 mm
B.
2/1
pagina
(aflopend)
460 × 297
240 x 307 mm incl. 5mm rondom
102C.
x 277
mm pagina
1/1
210 × 277
102 x 136 mm
D.
1/1
pagina
(aflopend)
230
× 297
210 x 136 mm

E. 1/2 pagina (staand)
F. 1/4 pagina (staand)
G. 1/2 pagina (liggend)

Aanleveringsspecificaties advertentiemateriaal
Bij voorkeur digitaal via Certified PDF vergezeld van kleurproef of
kleurgescheiden prints. U kunt uw advertentiemateriaal bovendien tegen
geringe meerkosten door onze studio laten vormgeven.
Verspreiding
Adverteerders, abonnementen, leestafels, wachtkamers en een selectie
van bedrijven met meer dan 7 werknemers, hotels, restaurants, golfbanen,
geselecteerde tijdschriftenwinkels in de Leidse regio.

gratis en extra exemplaren tegen kostprijs á
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Leiden • Hillegom • Kaag & Braassem • Katwijk • Leiderdorp • Lisse • Noordwijk • Noordwijkerhout •

C.

mm
mm + 5 mm rondom
mm
mm + 5 mm rondom
102 × 277 mm
102 × 136 mm
210 × 136 mm

Formaten
A. 2/1 pag
B. 2/1 pag
C. 1/1 pag
D. 1/1 pag
E. 1/2 pag
F. 1/4 pag
G. 1/2 pag

