KIDDO TARIEFKAART 2021
TITEL KIDDO
ONDERTITEL Hét vakblad voor pedagogisch professionals
OPLAGE 3.250 exemplaren
(abonnees Nederland en België)

EEN UITGAVE VAN
Uitgeverij SWP
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Tel.: 020 - 330 72 00
www.swpbook.com

CONTACTPERSOON
Philippine Herkes
philippine@mailswp.com
RECHTSTREEKS NUMMER
020 - 369 72 37

VERSCHIJNING 21e jaargang, 5 x per jaar

MATERIAAL AANLEVEREN
advertentie@mailswp.com

ISSN 1568-4598
WEBSITE www.kiddo.net

REDACTIONEEL
KARAKTERISTIEK
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De digitale nieuwsbrief van KIDDO verschijnt iedere maand (behalve in de maand juli). Voor exacte aanlever- & verschijningsdatum van de nieuwsbrief neem contact op met Philippine
Herkes. Onze nieuwsbrieven worden alleen verstuurd naar adressen van personen die zichzelf hebben aangemeld en dus geïnteresseerd zijn in de inhoud van de nieuwsbrief. U bereikt
hiermee dus een specifieke en kwalitatief hoogwaardige doelgroep. Bij annulering na ontvangst van bevestiging wordt 15% van de advertentie kosten in rekening gebracht. Annulering
alleen mogelijk vóór sluitingsdatum. Bij tussentijdse annulering van advertentiecontracten worden bovendien reeds geplaatste advertenties herberekend. De prijzen op deze tariefkaart
zijn exclusief BTW en vooraftrek bureaukosten.
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