Adverteren in Bamboe 2016
Dit zijn de advertentietarieven en mogelijkheden voor 2015. De tarieven zijn voor een hele jaargang en worden geïndexeerd.
Per nummer adverteren is niet mogelijk en bij voortijds beëindigen wordt geen restitutie verleend. Ook is het mogelijk voor
niet-leden om in Bamboe te adverteren. We hopen dat iedereen een keuze kan maken uit dit brede aanbod.

De Advertentievormen
We maken onderscheid in de volgende advertentievormen:
A zwart/wit advertenties (uitsluitend binnenwerk)
B
zwart + 1 steunkleur (uitsluitend binnenwerk)
C
full colour advertenties binnenwerk
D achterpagina advertenties
E
website (doorplaatsing van dezelfde advertentie uit het magazine)
F
website (alleen adverteren op de site)
Per advertentievorm zijn er verschillende formaten beschikbaar:
A 1/4 pagina liggend, 1/2 pagina, 1/1 pagina
B
1/4 pagina liggend, 1/2 pagina, 1/1 pagina
C
1/4 pagina liggend, 1/2 pagina, 1/1 pagina
D 1/2 pagina liggend, 1/1 pagina aflopend
E
N.v.t.
E
320 x 240 pixels
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De Spelregels
De achterpagina is uiteraard de meest populaire advertentieplaats. Deze plek kan in beginsel voor één jaargang door een
adverteerder worden afgenomen. Adverteerders die een 1/2 achterpagina willen kunnen zich gezamenlijk aanmelden of
individueel. Bij individuele aanmelding voor een 1/2 achterpagina heeft de adverteerder die een 1/1 pagina wil afnemen
uiteraard voorrang. Wil een adverteerder de achterpagina voor nog een jaar afnemen en heeft zich hiervoor geen nieuwe
kandidaat gemeld, dan is doorplaatsing mogelijk. Elk jaar wordt een uitnodiging tot adverteren en een recente tariefkaart
toegestuurd. Bij niet of te laat reageren wordt automatisch dezelfde advertentie weer een jaargang doorgeplaatst. De adverteerder draagt zelf zorg voor het opstellen en aanleveren van zijn advertentiemateriaal. Een instructie-leaflet ‘Adverteren
in Bamboe’ is in digitale vorm (pdf) bij de vereniging beschikbaar.

Aanmelden
Je kunt je keuze doorgeven aan de redactie, per e-mail: redactie@bamboepagina.nl of telefonisch +31 (0)348) 498277.
Die zorgt voor de verdere afwikkeling. Het advertentiemateriaal kun je sturen naar de redactie. Het adres is: Redactie
Bamboe, Essenlaan 84, 3442 jk Woerden, Nederland.

European Bamboo Society
Nederland

