Een inspirerende gids voor een geslaagd dagje uit!

2016

Een goede schoolreisgids hoeft niet
duur te zijn. Wij spreken uit ervaring
met onze vier andere gidsen voor het
onderwijs (CKV Gids, ICC Gids, School
& SEO Gids, Natuur Educatie Gids). Een
goede schoolreisgids kan ook best prettig
leesbaar zijn. Wat wil een school weten
over een bestemming? Hoe zullen de
kinderen het vinden! Dus nemen wij
artikelen op over ervaringen in allerlei
attracties.
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WEBSITE EN ACTUALITEIT

Alle bestemmingen staan vermeld

Op de website www.deschoolreisgids.

Uit ervaring met onze andere onderwijs-

per provincie en per soort attractie in

nl worden alle adverteerders genoemd.

gidsen weten wij dat kwaliteit vanzelf komt

duidelijke overzichten. Neemt u een

Door middel van kaarten en indeling

bovendrijven. Onze gidsen worden goed

advertentie en een advertorial? Dan staan

op rubrieken zijn de bestemmingen te

ontvangen in het onderwijs. Dat blijkt ook

ze naast elkaar op dezelfde spread.

vinden. Heeft u nieuws voor scholen over

uit het feit dat bij elke editie het aantal

uw bedrijf? Stuur ons een persbericht en

adverteerders nog

wij plaatsen het gratis!

steeds stijgt.

TARIEFKAART 2017

TOESLAGEN
Omslag pagina 1, 2, 3 en 4: 25%.
Bijsluiters en meehechters op aanvraag.

DOELGROEP
Beslissingsbevoegden in het basis-, speciaal- en
algemeen voortgezet onderwijs. Bovenschoolse
besturen primair onderwijs, alle onderwijs
begeleidingsdiensten.

OPLAGE

Tegen betaling van e 7,95 per exemplaar +
portokosten.

TECHNISCHE GEGEVENS

14.000 exemplaren.

VERSCHIJNING
De Schoolreisgids jaarlijks in januari. Nieuwsbrief in
september.

VERSPREIDING
Gratis verspreiding naar elke school in het primair-,
speciaal- en voortgezet onderwijs, alle OBD’s,
touringcarbedrijven en scoutingverenigingen en alle
oudercommissies. Op De Schoolreisbeurs wordt de
gids uitgedeeld aan iedere bezoeker.

TARIEVEN
		Advertentie		Advertorial

2/1 pagina
€ 2.250,00
€ 1.195,00
1/1 pagina
€ 695,00		
1/2 pagina
1/3 pagina 			
€ 450,00		
1/4 pagina
€ 325,00		
1/6 pagina

NABESTELLING

€ 1.995,00
€ 1.295,00
€ 795,00
€ 595,00
€ 550,00
€ 395,00

Zetspiegel:		
Formaat :		
Papierkwaliteit:
- binnenwerk:
- omslag: 		
Druk:			
Bestand:

190 x 277 mm
Afgewerkt: A4
100 grams silk mc
250 grams silk mc
geheel full colour
certified PDF

Advertentie exploitatie
Bertel Ingmar Bertelsen
T 030 - 890 66 67
e-mail: verkoop@insitemedia.nl

Tarieven zijn excl. BTW.
Tarieven gebaseerd op aanlevering van

FORMATEN
1/1 pagina aflopend
			
			
1/1 pagina zetspiegel
1/2 pagina liggend		
1/2 pagina staand		
1/4 pagina staand		
1/6 pagina liggend		

Uitgever
Insite Media
Postbus 209
3770 AE Barneveld
www.insitemedia.nl
KvK 08122654

compleet, drukklaar aangeleverd materiaal.

210 x 297 mm +
3 mm overvul
aan alle kanten.
190 x 277 mm
190 x 133 mm
90 x 277 mm
90 x 133 mm
90 x 86 mm

TARIEVEN VOOR OPMAAK ADVERTENTIE
Wij kunnen de advertentie ook voor u opmaken.
U levert tekst in Word en beeldmateriaal als jpg,
tif of eps, minimaal 300 dpi. Tarieven op aanvraag.

Tarieven gelden voor één plaatsing.
Tarieven zijn excl. eventuele opmaak
door uitgever.
Meehechters en instekers op aanvraag.

insitemedia
De Schoolreisgids is een uitgave
van Insite Media.

