Adverteren in het Tijdschrift voor Yoga 2021
Hét yogablad met diepgang
Abonnementsprijs per jaar: € 32,00
Losse nummers: € 9,95 verschijningsfrequentie: 4 x per jaar

Tijdschrift voor Yoga is een uitgave van:
Stichting Yoga, Aurorastraat 26 1363 ZH Almere
Tel. + 31 (0) 36 - 737 03 56
www.yoga.nl
Advertenties:
Neem contact op met Morris Weijers +31 (0)6 11 84 52 63 van onze advertentieafdeling voor de mogelijkheden of
stuur een mail bericht naar advertenties@yoga.nl
Abonnementen administratie:
Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Tel. 0251 - 25 79 24 (op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur)
klantenservice@aboland.nl
twitter: @Aboland_klanten
www.aboland.nl
Technische gegevens:
Formaat 228 x228 mm. Geheel full colour.
Papier omslag 170 gr silk mc, binnenwerk 100 gr silk mc
Reproductie materiaal:
(Certified) PDF 300 - 360 dpi, met alle fonts/beelden ingesloten. Let op: CMYK kleuren, géén RGB. Alle PMS-kleuren uit document verwijderen!
Altijd incl. snijtekens en incl. afloop indien van toepasing. Niet beveiligd! Voor elke andere vorm van aanlevern (incl. onjuiste digitale aanlevering)
worden extra kosten in rekening gebracht.
N.B. Een plaatsingswens kan niet als voorwaarde voor een opdracht worden aanvaard. Als aan een plaatsingswens voldaan wordt, wordt de
geldende toeslag in rekening gebracht. Bij aanlevering van niet kant-en-klaar materiaal worden de zet/lay-out, scan en/of montagekosten en productietijd (bij herstellen van onjuist aangeleverde digitale bestanden) doorberekend. Het Tijdschrift voor Yoga behoudt zich het recht voor
advertenties zonder opgave van redenen te weigeren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan ten gevolge
van het niet, onjuist of niet tijdig plaatsen van advertenties.

Advertentietarieven 2021
(full colour, excl. btw en eventuele opmaakkosten en/of herstelkosten aangeleverde digitale bestanden)

Formaat B x H (mm) Full colour prijs
1/1
210 x 210 mm
1/2
102 x 210 mm of 210 x 102 mm
1/4
102 x 102 mm
1/8
102 x 48 mm of 48 x 102 mm

795,460,275,165,-

Contractkorting bij 2 plaatsingen 5% en bij 4 plaatsingen 10%. Contractperiode: 6-12 maanden
Eventuele toeslagen binnenzijde omslag: + 15%; achterpagina: + 25%
Extra impact?
Stuur dan uw folder, flyer, brochure etc. eens mee met Tijdschrift voor Yoga
exclusief bereik van alle abonnees;

•
• zeer hoge attentiewaarde;
• voordeliger dan zelf versturen;
• tarieven op aanvraag.

Terugkerende rubrieken in Tijdschrift voor Yoga:
Het thema: een onderwerp vanuit diverse invalshoeken bekeken
• Asana’s en oefeningen;
• De Klassieken (Yoga Sutra’s, Vedanta, etc.;
• Prikkelende columns;
• Yoga en gezondheid;
• Sprankelende interviews;
• Voeding en recepten;
• Boekrecensies;
• Wijsheden (over Swami’s en wijze yogi’s).

VERSCHIJNINGSDATA 2021
Jaarthema: Yoga en veranderingen/Middenkatern: yoga en meditatie
Nummer
01-2021
02-2021
03-2021
04-2021

Verschijnt
17 februari
19 mei
25 augustus
17 november

Sluitingsdatum
15 januari
16 april
23 juli
15 oktober

Subthema
De reis naar binnen
De eigen verantwoordelijkheid
Geboorte, dood en spiritualiteit
Kosmische wetmatigheden

Met tijdschrift voor Yoga bereikt u:
Circa 8.000 lezers in Nederland & België (Vlaanderen) die geinteresseerd zijn in yoga opleidingen, retraites,
workshops, vakanties, lessen, aan yoga gerelateerde en andere duurzame producten, persoonlijke ontwikkeling,
voeding en spiritualiteit.
Alle rechten en prijswijzigingen voorbehouden

