Cultuur: wie betaalt dat?
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Erfgoed, cultuur, musea, milieu, samenleving, alles dat we collectief bezitten of om ons
heen is, geven we door aan de generaties na ons. Wat steeds duidelijker wordt is dat allerlei
organisaties op het gebied van erfgoedbeheer, musea, kunst en cultuur steun nodig
hebben en dat ook verdienen. Daarvoor is nodig dat fondsenwervers binnen groepen
de juiste mensen bereiken die open staan voor het geven van financiële steun. Mensen
die doneren een vanzelfsprekend onderdeel vinden van hun rol in de samenleving.
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Formaten redactioneel

Lezers van het blad Vorsten, profiel: zie

1/1 pagina

200 woorden, 1 foto, 1 logo

voorzijde.

1/2 pagina

90 woorden, 1 foto, 1 logo

1/3 pagina

60 woorden, 1 foto, 1 logo

Oplage

Zetspiegel

148x210 mm staand

Verspreiding

Formaat

afgewerkt A5

Juni 2022

Papier

115 grs hv mat mc, selfcover

Druk

full colour
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€ 495,00
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Formaten advertentie
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148x210 mm staand + 3 mm afloop

1/2 pagina

138x97 mm liggend

1/3 pagina

138x63 mm liggend

Insite Media is onder andere uitgever van de Gids
Nalatenschap en Gids Mecenas.

Acquisitium
Bertel Ingmar Bertelsen
030 890 66 67
verkoop@insitemedia.nl
Tarieven zijn excl. BTW.
Tarieven zijn gebaseerd op aanlevering van
compleet materiaal zonder beeldredactie of
uitgebreide beeldbewerking onzerzijds.
Tarieven gelden voor één plaatsing in editie 2022.
Deelname is uitsluitend voorbehouden
aan instellingen die een ANBI zijn.
Geen commerciële advertenties.

*Voor advertenties geldt een toeslag van 25%
Gids

KvK nr. 08122654
BTW nr. NL8224.61.948.B01
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