Tarievenkaart 2018
In één keer jouw doelgroep bereiken? Dat kan via het magazine en de website van Ingrado.
Ruim 99% van de afdelingen leerplicht en RMC is lid van onze landelijke brancheorganisatie.

Adverteren in Ingrado Magazine
Het magazine verschijnt drie keer per jaar. Doelgroepen zijn de leden van Ingrado
(afdelingen leerplicht en RMC bij gemeenten), ketenpartners (ministerie van OCW, SZW,
J&V, VO-raad, PO-raad, MBO Raad, VNG etc.) en relaties.
Tarieven adverteren Ingrado Magazine
Soort advertentie o.b.v. full
color

Tarief eenmalig

A4 (1/1) (staand)

€ 800,-

Tarief heel 2018
(3 advertenties)

€ 1800,(korting: €600,-)
A5 (1/2) (liggend)
€ 400,€ 900,(korting: €300,)
Let op: voorkeursplaatsing en plaatsing achterpagina en binnenzijde voorkant- en
achterkant magazine in 2018 niet mogelijk
Voor het aanleveren van de advertenties dient rekening gehouden te worden met de
volgende specificaties:
Bladspiegel
Advertentieformaten
Afloop
Kader
Resolutie
Kleurgebruik
Aanlevering

210 x 297 mm
90 x 133,5 mm 1/4 pagina staand
190 x 133,5 mm 1/2 pagina liggend
190 x 277 mm 1/1 pagina staand
Geen
0,5 punt, zwart
300 dpi
FC
CPDF zonder snijtekens

Ingrado behoudt zich het recht voor advertenties niet te plaatsen.

Adverteren op onze website
Uw doelgroep is maar één muisklik van je vandaan. Adverteer daarom op www.ingrado.nl.
Met een banner krijgt uw vacature, dienstverlening of workshop volop aandacht. De
homepage is bij uitstek geschikt om uw banner te plaatsen.
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Tarieven adverteren website
Adverteren is mogelijk voor een periode vanaf twee weken. Er zijn voordelige tarieven voor
langere plaatsing. Het formaat van de banner is 450 x 320 pixels bij een resolutie van 72
dpi (pixels / inch) en moet een .gif, .jpg of .png bestand zijn. Advertentie in onze
nieuwsbrief is niet mogelijk.

Periode

Tarief

2 weken
1 maand
3 maanden
12 maanden

€
€
€
€

250,400,950,3000,-

Ingrado behoudt zich het recht voor om een banner niet te plaatsen.

Combinatiepakket:
Gelijktijdig een advertentie in het magazine en een banner plaatsen is een krachtige
combinatie. Bij afname van drie A4 advertenties per jaar ontvang je 10% korting op de
bannertarieven.

Stand op Werkconferentie 19 april en/of 20 september 2018
Ingrado biedt softwareleveranciers, opleiders en andere belangstellenden de mogelijkheid
om een stand in te richten op onze werkconferenties.
Soort stand

Tarief

1 statafel met standaardformaat banner van ongeveer 85x200 cm
Zelf meegebrachte stand met bijvoorbeeld grote banner en tafel

€ 250,€ 600,-

Betaling
Na plaatsing van de banner of advertentie ontvang je binnen vier weken een factuur. De
tarieven zijn btw vrij.

De tarieven gelden van 1 januari 2018 tot 31 december 2018.
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