INFORMATIE EN TARIEVEN 2018

INHOUDELIJK
formule
AIM is het toonaangevende magazine
dat schrijft over de innovatiekracht
van de Achterhoek en Liemers. Vier
keer per jaar komt het blad tot stand in
nauwe samenwerking met onder andere
Achterhoek 2020, Smarthub Achterhoek
en CIVON. In elk nummer diepgravende
lange artikelen, spectaculaire fotografie,
columns en trends. Rond de uitgave
van elk nieuw nummer organiseert de
redactie een innovatie-event.

OPLAGE EN
VERSPREIDING
bereik
Blad en events hebben een uniek bereik
van meer dan 10.000 personen. Het
blad wordt verspreid onder beslissers
in de regio Achterhoek en Liemers.
Daarnaast is er bijzondere aandacht
voor verspreiding buiten de regio op
universiteiten, hogescholen en (semi-)
overheden.

FREQUENTIE
4x per jaar

ADVERTENTIEFORMATEN

(breedte x hoogte in mm.)
•
•
•
•
•
•
•

2/1 pagina: 420 x 297 mm (afloop 3 mm.)
1/1 pagina 210 x 297 mm (afloop 3 mm.)
1/2 pagina staand: 88 x 257 mm.
1/2 pagina liggend: 182 x 126 mm.
1/4 pagina staand: 88 x 126 mm.
1/4 pagina liggend: 182 x 60 mm.
1/8 pagina: 80 x 60 mm.

AANLEVERSPECIFICATIES
Aanleveren als PDF met de settings
‘MagazineAds-1v4’ en kleurprofiel
‘ISOcoated_V2_eci_300.icc’ te downloaden
op senefelder.nl/helpdesk.

CONTENTPARTNERS

Het is mogelijk om in opdracht een special
te realiseren. Neemt u voor meer details
contact op met Roel Wildeboer via 0314 –
332811 of roel@teamtva.nl.

Aan het blad zijn contentpartners
verbonden. Dit zijn instanties en bedrijven
die ook inhoudelijk meewerken aan AIM.
Een contentpartner maakt onderdeel uit
van de redactieraad, plaatst in elk nummer
een advertentie, krijgt per uitgave tien
exemplaren en is zichtbaar op innovatieevents. Een contentpartner heeft binnen de
redactieraad branche-exclusiviteit. Neemt
u voor meer details contact op met Roel
Wildeboer via 0314 – 332811 of
roel@teamtva.nl.

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

VERSCHIJNINGSDATA 2018

• Advertentie
• Advertorial
• Column
• Sponsoring innovatie-event

Nr 1: rond 12 maart
Nr 2: rond 18 juni
Nr 3: rond 17 september
Nr 4: rond 10 december

SPECIALS

OMVANG
84 pagina’s

UITVOERING
A4 (bladspiegel 210 x 297 mm), full colour,
luxe lumback binding en speciale lak.

ADVERTENTIETARIEVEN

1X

2X

3X

4X

1/8 PAGINA

€ 175,-

€ 165,-

€ 155,-

€ 145,-

1/4 PAGINA

€330,-

€ 305,-

€ 280,-

€ 255,-

1/2 PAGINA

€ 600,-

€ 565,-

€ 530,-

€ 495,-

1/1 PAGINA*

€ 1150,-

€ 1100,-

€ 1050,-

€ 1000,-

*ADVERTORIAL
Voor een advertorial wordt op
het tarief van een 1/1 pagina een
toeslag gerekend van Euro 450,voor de productiekosten inclusief
interview en fotografie. Een
advertorial voor een 2/1 pagina is
ook mogelijk, prijs op aanvraag.

1/8 PAGINA

1/4 PAGINA

TOESLAGEN

SPECIAL

inserts
Het is mogelijk om inserts in het blad
te voegen. Neemt u voor meer details
contact op met Roel Wildeboer via
0314 – 332811 of roel@teamtva.nl.

innovatie-events
Het is mogelijk een door AIM
georganiseerd innovatie-event te
sponsoren. Neemt u voor meer details
contact op met Roel Wildeboer via
0314 – 332811 of roel@teamtva.nl.

1/2 PAGINA

1/1 PAGINA

CONTACTGEGEVENS:

ONLINE:

AIM, Roel Wildeboer
Koopmanslaan 12
7005 BK Doetinchem
0314 - 33 28 11
roel@teamtva.nl

Website: aim-magazine.nl
LinkedIn:
Achterhoek Innovatie Magazine
Facebook: AIM Magazine
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