MECENAS

DOELEN
Welke doelen komen zoal in aanmerking voor
een mecenas, een gulle gever?
•

Culturele instellingen

•

Universiteiten en (Hoge)scholen

•

Onderzoeksprojecten en studies

Heeft u een
project of kunstwerk dat
financiële steun verdient?

•

Nieuwe, niet-gesubsidieerde initiatieven op

Deze tijd van baby-boomers met soms weinig

waarom iemand u met een gift zou moeten

of geen kinderen, is een gouden eeuw voor

steunen, is sterker dan een advertentie die al

goede doelen en projecten die een financiële

snel commercieel of berekenend uitstraalt.

ondersteuning kunnen gebruiken. Dat is kort

Daarnaast 12 pagina’s redactie en een e-book

gezegd de essentie van een recent artikel in

van ca. 28 pagina’s.

sportief, educatief of medisch terrein
•

Goede doelen

UW PAGINA
In Mecenas krijgt u uw eigen pagina(‘s) voor
redactionele tekst. Open en eerlijk uitleggen

Elsevier. En het klopt. Wij ervaren dat elke keer
weer als onze Gids Nalatenschap verschijnt.

WEBSITE
Op de website www.gidsmecenas.nl komen

GROTE GIFTEN

de gegevens te staan van uw organisatie.

Het zijn niet uitsluitend de (bijna-)miljonairs die

Contactgegevens, link naar uw website, maar

grotere giften schenken aan goede doelen, musea,

ook de tekst die u wilt. Zo lang de aspirant-

onderzoeken of bijv. sportprojecten. In toenemende

mecenas maar een duidelijk beeld krijgt van uw

mate geven Nederlanders met een ruim boven modaal

doelstelling.

inkomen, tijdens hun leven al € 5.000,00 of meer weg
aan een doel dat hen aanspreekt, dat leeft voor hen.

VERSPREIDING

En warm geven heeft één voordeel boven ‘koud’

De oplage wordt verspreid als bijlage naar de

geven: je ziet er zelf nog resultaat van. En dat geeft

abonnees van Elsevier en Quote. Totale oplage

voldoening.

95.000 exemplaren.

GIDS 2018

ME CE NA S

Een mecenas, ook wel patroon genoemd,

UITGEVER

is een persoon die als beschermheer of

Insite Media

-vrouwe van kunstenaars, geleerden

TARIEVEN

of sporters optreedt door ze van financiële

•

1/3 pagina redactioneel: € 795,00

•

1/1 pagina redactioneel: € 1.945,00

•

2/1 pagina redactioneel: € 2.995,00

•

Advertentie op coverpagina: € 2.995,00

middelen te voorzien, zodat ze zich zorgeloos kunnen wijden aan hun scheppend werk,
wetenschappelijk onderzoek of sportieve
loopbaan. De functie van een mecenas heet
mecenaat. Hij is meestal welgesteld, zodat hij

A5 formaat

VERSPREIDING
November 2019 als bijlage bij Elsevier en Quote.

MECENAS

CULTU URME CENA
meer dan oude

GRATIS E-BOOK

meesters alleen

KvK nr. 08122654

MET ARTIKELEN

- P34

BTW nr. 8224.61.948.B01

AT
- P37

VIA WWW.GIDS

MECENAS.NL

Acquisitium
Bertel Ingmar Bertelsen
T 030 890 66 67

Formaat: A5 staand, 148x210 mm

95.000 exemplaren

3770 AE Barneveld

houden - P03

en netwerkdonateurs

2, 3 en 4 van het omslag, formaat 1/1 pagina.

Bron: Wikipedia

OPLAGE

Gezocht kennis-

Verkoop

TECHNISCHE GEGEVENS

Alle abonnees van Elsevier en Quote.

Erfgoed in stand

DEEL

Advertenties zijn uitsluitend mogelijk op pagina

zich het financiële offer kan veroorloven.

DOELGROEP

Postbus 209
MECE NASS EN

E verkoop@insitemedia.nl

Advertentieformaat cover:

Tarieven zijn excl. BTW.

148x210 mm staand + 3 mm aflopend

Tarieven zijn gebaseerd op

Papier: 115 grams hv mat mc

aanlevering van compleet

Druk: geheel full colour

materiaal zonder beeldredactie of
uitgebreide beeldbewerking onzerzijds.

TEKSTPAGINA’S

Tarieven gelden voor één plaatsing

Voor uw 1/1 tekstpagina levert u aan:

in editie 2018.

•

225 woorden tekst

•

1 of 2 foto’s, JPG, hoge resolutie

Insite Media – uitgever van de Gids
Nalatenschap

Voor uw 2/1 tekstpagina’s levert u aan:
•

450 woorden tekst

•

2 à 3 foto’s, JPG, hoge resolutie

