REDACTIONELE INFORMATIE
Onkruid Magazine is een optimistisch, opiniërend blad over duurzaamheid, zingeving, groen en een vleugje aardse
spiritualiteit. Voor mensen die genieten van in verbinding zijn met het leven, houden van eerlijk eten, alternatieve
reizen, pure vriendschappen, bijzondere therapieën, authenticiteit, zingeving en verdieping.

ALGEMENE INFORMATIE
Titel

Onkruid Magazine

Uitgegeven door

SPROX Concepts h.o.d.n. Onkruid

Verschijningsfrequentie

6 keer per jaar

Advertentie exploitatie

Onkruid Magazine
Postbus 270
9670 AG Winschoten
adv@onkruid.nl

Redactie

Tamara de Vos-Vlot
redactie@onkruid.nl

Termijn van inzending

zie verschijning- en sluitingsdata

Abonnementsprijs per jaar

€ 39,50

Losse verkoop

€ 6,95

TECHNISCHE GEGEVENS
Bladspiegel

200 x 275 mm

Zetspiegel

177 x 254 mm

Drukproces

6 keer per jaar

Papiersoort

omslag 200 grams, binnenwerk 70 grams

Advertentiemateriaal

In overleg, maar bij voorkeur digitale bestanden. (Certified) PDFbestand met letters in contouren of fonts bijgevoegd (min. 300
dpi), Word-beelden kunnen niet worden verwerkt. Werkzaamheden
voortkomend uit het aanleveren van niet gereed advertentie worden
tegen kostprijs in rekening gebracht.

Druk oplage

23.000 ex.

Gemiddeld bereik

ca. 80.000 lezers
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FORMATEN EN TARIEVEN
Formaat zetspiegel

Breedte x hoogte in mm

Tarief

1/8

86

x

60

€ 225

1/4

86

x

126

€ 395

1/2

179

x

126

€ 650

1/1

179

x

254

€ 1175

200

x

275

€ 1175

Aflopend
1/1

s.v.p. 5 mm toeslag rondom i.v.m. de afsnede en zonder snijtekens
Toeslagen
Binnencover: 25%
Achtercover: 25%

VERSCHIJNING- EN SLUITINGSDATA 2022
Editie

Verschijning

Aanleveren advertentie

267

25 maart

17 februari

268

27 mei

21 april

269

29 juli

23 juni

270

30 september

25 augustus

271

25 november

20 oktober

272

27 januari 2023

22 december

BIJZONDERHEDEN
Bijzonderheden: Voor antwoordkaarten, plakkaarten, meehechters of insteken van bijlagen wordt op verzoek offerte
gedaan. Bij antwoordkaarten of plakkaarten geldt een verplichte afname van een 1/1 pagina. Online uitingen zoals
nieuwsbrief, homepage, social media of voor overige wensen m.b.t. plaatsingen ontvangen wij graag uw bericht via
adv@onkruid.nl.
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