Oplage gegevens:
Betaalde abonnementen

2.845

Totale verspreiding

8.845

Losse verkoop

6.000

Archiefexemplaren

1.000

Gedrukte oplage

9.845

Technische gegevens :
Bladspiegel

:

230 x 300 mm

Papiersoort binnenwerk

:

luxo satin 130 grs (hv halfmat mc)

Drukprocedé

:

Papiersoort omslag

Uitgegeven door

:

vellenoffset

invercote creato 350 grs mat (sulfaatkarton)

:	Uitgeverij De Tuin B.V.

		

Postbus 37049

		

Tel. 06 - 516 850 91

		

3005 LA Rotterdam

		info@tijdschriftdetuin.nl
		www.tijdschriftdetuin.nl

		

Facebook: facebook.com/DeTuininvierseizoenen
		
		
Twitter: @DETUIN4S
		
Instagram: detuininvierseizoenen

MEDIAKAART 2019

Titel

: De Tuin in vier seizoenen

Advertentieformaten : (breed x hoog)

Jaargang

: 6

1/1 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

Uitgave van
Verschijningsfrequentie
Verspreiding

Verschijningsdata

: Uitgeverij De Tuin B.V.
: 4 x per jaar
: Betapress

: nr. 26: lente 2019 (1 maart)

		 nr. 27: zomer 2019 (31 mei)

		 nr. 28: herfst 2019 (30 augustus)

		 nr. 29: winter 2019 (22 november)
Reserveren

Aanleveren

: 5 weken voor verschijnen
: 4 weken voor verschijnen

Karakteristiek

Het kwartaalmagazine wordt gelezen door de ‘echte’ groenliefhebber- in de breedste zin van het

woord. Het magazine bereikt de beter gesitueerde bezitter van een grotere tuin, evenals de gepassioneerde tuinliefhebbers. DE TUIN in vier seizoenen biedt reportages over kwekers, hoveniers,
tuinschrijvers, -architecten en -kunstenaars. Bijzondere Nederlandse en buitenlandse tuinen.

Gedetailleerde portretten van bloemen, planten en bomen. Alom geprezen foto’s die méér zijn dan

slechts een illustratie. Oer-Hollandse tuingeschiedenis, interessante interviews, wetenswaardigheden

over de mooiste tuinen van Europa en daarbuiten én volop inspiratie voor de eigen tuin. Elke uitgave
van DE TUIN in vier seizoenen is een echt bewaarexemplaar hetgeen ook blijkt uit onderzoek (92%
van de lezers geeft aan het magazine te bewaren en te herlezen).

DE TUIN in vier seizoenen brengt als het ware de groene wereld en de grenzeloze schoonheid van
natuur en tuin in al haar facetten bij de lezer. Dat is wat onze lezer en dit magazine, DE TUIN in
vier seizoenen, drijft.
Lezerskring

Het toonaangevende tuinmagazine DE TUIN in vier seizoenen wordt voornamelijk gelezen door de
bezitters van grote tot zeer grote tuinen en de gepassioneerde tuinliefhebbers.
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(zetspiegel)
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x 270 mm
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Prijzen (op basis van full colour)
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

1 x		
€ 1.750,€ 915,€ 480,€ 255,-

Rubrieken
Kwekerijen
Hoveniers
Tuinontwerpers

€ 320,- per jaar
€ 360,- per jaar
€ 360,- per jaar

2x		
€ 1.575,€
825,€
430,€
230,-

4x
€ 1.400,€
735,€
385,€
205,-

Website
De website www.tijdschriftdetuin.nl heeft gemiddeld 9.000 unieke bezoekers per maand.
Leaderboard:
€ 595,- per maand (940 x 110 pixels)
Standaard banner:
€ 395,- per maand (658 x 80 pixels)
Button banner:
€ 235,- per maand (170 x 80 pixels)
Aanvullende tarieven
Tarieven voor spreads en bijsluiters op aanvraag.
Leveringsvoorwaarden
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, (ROTA)
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel.
Advertentiemateriaal
Bij voorkeur certified PDF naar detuin@studiokaboem.nl of digitale bestanden op CD met kleurproef.
Anders in overleg met de afdeling productie-coördinatie (06) 28 25 63 68.

