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TARIEFKAART BOVAGKRANT 2019

De BOVAGkrant is het officiële  
verenigingsblad van BOVAG,  
de belangenbehartiger van zo’n 
9.000 ondernemers in mobiliteit. 
Hoewel de titel een krant doet  
vermoeden, past de term magazine 
beter bij de BOVAGkrant. Het biedt 
achtergronden bij de activiteiten en 
standpunten van BOVAG, brengt 
inspiratie voor ondernemers van 
binnen en buiten de mobiliteits
branche, én het laat zien wie er lid  
is van het BOVAGnetwerk.
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TARIEFKAART BOVAGKRANT 2019

DOELGROEP

De BOVAGkrant wordt gelezen door bestuurders, eigenaren en/of managers 
van bij BOVAG aangesloten bedrijven en is daarmee het enige vakblad dat 
rechtstreeks de groep van ‘decision makers’ in de mobiliteitsbranche bereikt. 
Daarnaast kent de BOVAGkrant een groot aantal meelezers, namelijk de 80.000 
medewerkers van de 9.000 BOVAG-bedrijven en zo’n 1.000 relaties en stake-
holders van BOVAG en haar leden.

ADVERTENTIES RESERVEREN

De advertentieverkoop van de BOVAGkrant wordt verzorgd door het salesteam 
van BOVAG. T (030) 65 95 294, Mail: sales@bovag.nl

AANLEVERSPECIFICATIES

ADVERTENTIEMATERIAAL

Uiterlijk 2,5 week voor verschijning advertentiemateriaal aanleveren bij
traffic@bovagkrant.nl, conform specificaties zoals beschreven op deze tariefkaart.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Advertenties worden geplaatst volgens de leveringsvoorwaarden van BOVAG, 
zoals gepubliceerd op www.bovagkrant.nl.

ADVERTENTIETARIEVEN

UITGEVER

BOVAG, Postbus 1100
3980 DC Bunnik

Hoofdredactie/uitgever:
Elvira Spoelstra
Redactie: 
Julia Hamel, Linda in ’t Hout, 
Daniëlle Rousselet

ABONNEMENTEN

Een abonnement op de
BOVAGkrant kost € 115,00 per
jaar (excl. btw). Aanvragen kan
via het inschrijfformulier op
www.bovagkrant.nl.

Vragen over abonnementen:
abo@bovagkrant.nl

FORMATEN 
EN AFMETINGEN

Bladspiegel spread: 470 x 315 mm
Pagina formaat: 235 x 315 mm
Pagina zetspiegel: 212 x 280 mm

Staand (S); Liggend (L)

Aflopend (incl. 3 mm rondom in
verband met afloop)
1 pagina (S): 241 x 321 mm

Binnen paginazetspiegel
1/2 pagina (L): 212 x 138 mm
1/2 pagina (S): 104 x 280 mm
1/4 pagina (L): 212 x 68 mm
1/4 pagina (S): 104 x 140 mm

Plaatsingen 1x 2x 5x 10x

1/1 pagina € 2.950,– € 2.835,– € 2.720,– € 2.620,–

1/2 pagina € 1.555,– € 1.500,– € 1.440,– € 1.385,–

1/4 pagina € 830,– € 800,– € 770,– € 740,–

Bijsluiters vanaf € 1.500,–

Neem voor meer informatie over bijsluiters en dergelijke contact op met BOVAG, 
sales@bovag.nl of (030) 65 95 294.

Alle advertenties dienen drukwerk 
gereed aangeleverd te worden als: 
300 dpi Certified PDF in fullcolor,  
zónder snijtekens.  
Voor ‘1 pagina’ advertenties een afloop 
van 3 mm hanteren (geen ‘slug’). 

Certified PDF Voor de verwerking van 
digitale bestanden houden wij ons aan 

de Certified PDF-standaard voor druk-
gerede digitale data. Deze standaard 
komt overeen met de internationale richt-
lijnen van de ‘Ghent PDF Workgroup‘. 
De profielen die we gebruiken om de 
PDF te certificeren voldoen aan de 
internationale ISO standaard PDF/X-1a. 
Meer informatie over deze standaard 
kunt u vinden op www.printarena.nl.


