Verzamelkrant
De Verzamelkrant is het grootste blad voor
verzamelaars uit Nederland en België. Met in
elk magazine weer het laatste nieuws, achtergrondverhalen en interviews op het gebied van
antiek, design, curiosa, vintage en verzamelobjecten. Bovendien biedt Verzamelkrant het
meest complete overzicht van beurzen, markten
en veilingen in het zorgvuldig samengestelde
Beurzenboekje. Een ideaal vertrekpunt voor
beginnende of gevorderde verzamelaars, of
zoals ons motto al zegt: je verzameling begint
hier! De Verzamelkrant verschijnt 8 × per jaar.

Prachtvondsten

Origine
De fraai vormgegeven special (gelijmd) Origine
verschijnt 4x per jaar gratis bij de Verzamelkrant en
staat in het teken van kunst, antiek, design, mooie
collecties, veilingnieuws en tentoonstellingen. Het
zoekt de verdieping in artikelen die meestal door
vakspecialisten worden geschreven.

Prachtvondsten
De derde editie van Origine is het prachtig
uitgegeven veilingjaarboek Prachtvondsten,
waarin de mooiste opbrengsten van het
afgelopen jaar van de meeste Nederlandse
veilinghuizen staan.
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Bereik

Tarieven

Het bereik van de Verzamelkrant is 12.000. Het magazine wordt verspreid onder abonnees
en via losse verkoop in de kiosk. Verzamelkrant ligt ook op veel beurzen en markten.

Verzamelkrant
1/1 pagina
€ 1.000,–
1/2 pagina S € 570,–
1/2 pagina L € 570,–
1/4 pagina
€ 340,–
1/8 pagina
€ 225,–
Kolom
€ 259,–

Belangrijke data
Verzamelkrant	Editie	Deadline
Feb
Verzamelkrant 358
10-01
Mrt
Verzamelkrant 359 + Origine 07-02
April/mei
Verzamelkrant 360
10-04
Juni
Verzamelkrant 361 + Origine 08-05
Juli/aug
Verzamelkrant 362
10-07
Sept
Verzamelkrant 363 + Origine 11-08
Okt/nov
Verzamelkrant 364
09-10
Dec
Verzamelkrant 365 + Origine 06-11

Verschijning
24-01
25-02
24-04
26-05
24-07
25-08
27-10
24-11

Origine
1/1 pagina
1/2 pagina S
1/2 pagina L
1/4 pagina
1/8 pagina

Bijlage
ial?
of advertor
Neem
p!
contact o

€ 1.000,–
€ 570,–
€ 570,–
€ 340,–
€ 225,–

De derde editie van Origine betreft het veilingjaarboek Prachtvondsten

Afmetingen
advertentie
B×H
1/1 pagina
225 × 295 mm (+ 3 mm afloop)
1/2 pagina S
94 × 264 mm
1/2 pagina L
192 × 130 mm
1/4 pagina
94 × 130 mm
1/8 pagina
94 × 63 mm
Kolom
45 × 266 mm

Aanlevering

Aanleveren als certified pdf
CMYK, minimaal 300 dpi.
In overleg kunnen advertenties
door ons worden vervaardigd.

Prachtvondsten
1/1 pagina
€ 1.250,–
1/2 pagina S € 750,–
1/2 pagina L € 750,–
1/4 pagina
€ 400,–
1/8 pagina
€ 275,–

Andere opties
bespreken,
zoals
advertorial of
bijlage?
Neem contact
op voor meer
informatie.

Korting

Bij 3 x adverteren 10% korting, bij 6 x adverteren 20% korting.
Meerprijs voorkeur plaatsing vanaf 15%. Alle prijzen zijn ex. btw.

ONZE LEZERS

Meer informatie

• Zijn geïnteresseerd in kunst, antiek, design, verzamelobjecten, veilingen
• Komen zowel uit Nederland als België
• Zijn 60% man, tussen de 40 en 75 jaar en hebben overwegend een bovenmodaal inkomen
• Zijn actieve en ondernemende mensen die er graag op uit gaan
• Geven gemiddeld veel geld uit aan mooie, verzamelwaardige objecten

Ons salesteam helpt u met plezier verder!
U kunt ons bereiken op verkoop@stipmedia.nl en via 072 531 49 78.
Zie ook www.verzamelkrant.nu en www.origine.nl
Uitgever: Stip Media, Alkmaar

