uitgave van het Bisdom Haarlem-Amsterdam

Advertentieformaten
en -tarieven 2022

Adverteren in SamenKerk magazine
SamenKerk is het magazine van het bisdom HaarlemAmsterdam. In het jaar 2022 zal de 47e jaargang
worden uitgegeven. Het verschijnt tweemaandelijks
in een oplage van ruim 8.500 stuks en het kerst
nummer in een oplage van 15.000 stuks.

N

aast een hardcopy verschijnt SamenKerk
ook als PDF via de website van het bisdom
(www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl).
In 2019 - 2021 was het gemiddelde ruim 1.100
hits. Het blad telt 40 pagina’s. In een even jaar in totaal
6 edities in de maanden februari, april, juni, augustus,
oktober en december; in een oneven jaar in totaal 7 edities
in de maanden januari, maart, mei, juli, september,
november en een extra, dunnere, kersteditie (december).
SamenKerk geeft aandacht aan nieuws en achtergronden
van het bisdom van Haarlem-Amsterdam, de activiteiten
van de bisschop en de tientallen locale parochies in het
bisdom (het bisdom valt min of meer samen met de
provincie Noord-Holland en met een deel van de provincie
Flevoland). Algemene maatschappelijke en kerkelijke
thema’s krijgen ook ruim aandacht in het magazine.
Het bisdom telt ongeveer 450.000 leden.
SamenKerk wordt per post verzonden aan abonnees.
Verder wordt SamenKerk via de parochies verspreid, waar
de bladen snel hun weg vinden naar de parochianen,
kerkgangers en andere kerkbezoekers.

In SamenKerk is ruimte voor advertenties. De advertentie
zelf en de opdrachtgever passen binnen de (christelijke)
normen en waarden van de Rooms-Katholieke Kerk.
De redactie van SamenKerk (verder redactie genoemd)
kan een opdracht zonder opgaaf van redenen weigeren.

1/4 pagina

1 pagina

92,5 x 133 mm.

190 x 272 mm.

Er zijn advertenties beschikbaar:
A ¼ of ½ of 1 hele pagina (de redactie bepaalt
de plaatsing binnen het blad)
B ¼ of ½ of 1 hele pagina (plaatsing is de keuze van
de adverteerder m.u.v. pagina's 2 t/m 5, 20-21 en 40)
C 1 hele pagina achterpagina (pag. 40)
D Bijgevoegde losse flyer/bijsluiter (jaarlijks maximaal
twee keer)
E ¼ of ½ of 1 hele pagina in het kerstnummer
Prijzen en voorwaarden staan in een (prijs)overzicht.
Deze prijzen zijn exclusief BTW en excl. opmaakkosten.
Edities
SamenKerk 2022

Aanleveren
advertentie

Publicatie
SamenKerk

Februari

14 januari

3 februari

April

18 maart

7 april

Juni

13 mei

2 juni

Augustus

15 juli

4 augustus

Oktober

15 september

6 oktober

December

1 december

15 december

1/2 pagina
190 x 133 mm.

A DV E RT E N T I E FO R M AT E N

Bij een eenmalige plaatsing van een advertentie:
1x

¼ advertentie

½

1

A

250,00

450,00

750,00

B

300,00

550,00

1.000,00

Kerstnummer

C

1.200,00

1.500,00

D

2.000,00

2.500,00

E

350,00

600,00

900,00

Ad D: neemt u tijdig contact op met de redactie SamenKerk.

Bij drie keer plaatsing van een advertentie (meer dan 20% korting op de prijs):
3x

¼ advertentie

½

1

A

600,00

1.000,00

1.750,00

B

720,00

1.300,00

2.000,00

C

> 20% korting

2.750,00

Bij zes keer plaatsing van een advertentie (6x plaatsing voor 5x de prijs):
6x

¼ advertentie

½

1

A

1.250,00

2.250,00

3.750,00

B

1.500,00

2.750,00

4.500,00

C

6 keer en 5 betalen

6.000,00

De kosten van drukken van de flyer (als deze in opdracht door de redactie geschiedt) en de kosten van het
invoegen van de flyer in SamenKerk worden aan de opdrachtgever doorberekend.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van een advertentie. De redactie kan zorg dragen
voor de opmaak. Deze kosten (ad € 300,00 excl. BTW) worden doorberekend.

Technische informatie:
• Offset, Condat Perigord matt, 115 gram binnenwerk, omslag 170 gram
• Bladspiegel: 210 x 297
• Zetspiegel: 180 x 262
Aanleverspecificaties:
•
•
•
•
•
•
•

Digitaal, bij voorkeur: certified PDF, PDF-profiel 'Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)'
Adobe Illustrator of Adobe InDesign incl. lettertypes en beeld (tekst niet vast op basislijnstramien).
Adobe Illustrator (teksten omgezet naar lettercontouren, beeldmateriaal invoegen)
Photoshop EPS, TIF of JPEG, resolutie minimaal 300 dpi en op ware grootte aanleveren
Niet kant-en-klaar materiaal
Teksten aanleveren in Word
Foto’s en logo’s separaat aanleveren als EPS, TIF of JPEG, op resolutie 300 dpi

U kunt uw advertentiemateriaal aanleveren via: samenkerk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

