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REDACTIONEEL
Karakteristiek
Pedagogiek In Praktijk Magazine biedt een platform voor discussie over pedagogische vraagstukken en becommentarieert actuele
ontwikkelingen in opvoeding en onderwijs. Op toegankelijke wijze houdt het tijdschrift professionals en geïnteresseerde ouders op
de hoogte van wetenschappelijk onderzoek en nieuws uit de pedagogische werkvelden.
Doelgroep
(Ortho)pedagogen, interne begeleiders, professionele opvoeders, jongerenwerkers, leerkrachten PO-VO, ouders en studenten.
Technische gegevens					 Toeslagen
Bladspiegel: 205 x 280 mm
Voorkeursplaats +10%
Zetspiegel: 185 x 260 mm
Pagina 2 of 4 omslag +25%
Bijsluiter/insteker +25%

Verschijningsschema
#	Sluiting		Verschijning
1.
17 januari
9 februari
2.
14 maart		
13 april
3.
30 mei		
22 juni

#	Sluiting		Verschijning
4.
15 augustus
7 september
5.
3 oktober
2 november
6.
14 november
14 december

De nieuwsbrief verschijnt additioneel elke 1e dinsdag van de maand, sluiting uiterlijk 1 week van te voren.
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(BxH)		
1x
185 x 260 mm.
€ 745,185 x 127,5 mm. € 385,-

3x
€ 695,€ 365,-

6x
€ 650,€ 342,-
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(BxH)
90 x 127,5 mm.
90 x 61,5 mm.

1x
€ 210,€ 160,-

3x
€ 195,€ 150,-

6x
€ 175,€ 135,-

TARIEVEN Online
Website (gemiddeld 4000 bezoekers per maand)
Square button
(220x220px.)		
€ 220,Blog op homepage (tekst+foto)		
€ 225,-

nieuwsbrief (gemiddeld 4.750 ontvangers)
Square button
(220x220px.)		
Mini-advertorial (20 woorden, logo + url)

€ 200,€ 225,-

Onze nieuwsbrieven worden alleen verstuurd naar adressen 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 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.

VAKBLAD | WEBSITE | NIEUWSBRIEVEN | CONGRESSEN | SYMPOSIA

1/1
1/4
1/8

1/2

