
AdvertentiemateriaalColofon print

Technische gegevens

Verschijning en tarieven  2014-2015

•  Steunkleur niet mogelijk, opbouwen uit CMYK.

•  Digitaal aanleveren via FTP-server, e-mail of 

op cd-rom. 

•  Het materiaal dient uiterlijk op de ‘deadline’ 

binnen te zijn.

•  Formaat 1/1 pagina: 260 x 360 mm (b x h), 

met een afloop van 5 mm rondom aangegeven 

met snijtekens. 

•  Formaat 2/1 pagina: 520 x 360 mm (b x h), 

met een afloop van 5 mm rondom aangegeven 

met snijtekens. Let op bij over rug doorlopen  

van teksten en afbeeldingen!

•  Formaat 1/2  pagina: staand 118 x 168 mm (b x h) 

of liggend 244 x 168 mm (b x h), wordt in een 

kader geplaatst.

•  Formaat 1/4 pagina: staand 118 x 168 mm  

(b x h), wordt in een kader geplaatst.

•  Bestandsformaat: hoge resolutie certified PDF 

(minimaal 300 dpi).

•  Fonts embedded in de PDF.

•  Het bijsluiten of meehechten van folders en 

dergelijke na overleg.

•  Kosten veroorzaakt door aanleveren van 

niet-gereed advertentiemateriaal zullen tegen 

kostprijs worden doorberekend.

•  Op alle advertentieplaatsingen zijn onze alge-

mene leveringsvoorwaarden van toepassing, 

welke zijn op te vragen bij Reshift Digital BV.

Totale omvang
48 pagina’s selfcover

Bladspiegel
260 x 360 mm

Zetspiegel
240 x 340 mm

Afwerking
Geniet gebrocheerd

Binnenwerk
Drukprocedé: coldset

Papier: 54 grams UPM Mat

Druk
Fullcolour

Drukkerij
Rodi Media

Broek op Langedijk

Toeslagen Voorkeursplaatsing +10%
Advertorial +25% (specificaties op aanvraag)
Cover 2 (alleen full color) +15%
Cover 3 (alleen full color) +15%
Cover 4 (alleen full color) +20%

Bijsluiter op aanvraag.

Advertentietarieven (Alle tarieven zijn exclusief BTW en per plaatsing)

Formaat 1x 3x 5x
2/1 pagina €4.500,- €4.200,- €4.000,-
1/1 pagina €2.475,- €2.257,- €2.194,-
1/2 pagina €1.685,- €1.539,- €1.498,-
1/4 pagina €1.165,- €1.061,- €990,-
1/8 pagina €595,- €540,- €495,-

Verschijningsdata
Nummer Thema’s schooljaar 2015/2016 Deadline Verschijning
Vives 1 Content en innovatief lesmateriaal 20-08-2015 01-09-2015
Vives 2 Mediawijsheid 22-10-2015 03-11-2015
Vives 3 Vives IPON Special 14-1-2016 26-1-2016
Vives 4 Nieuwe leermiddelen 10-3-2016 22-3-2016
Vives 5 Visie, trends en innovaties 10-5-2016 24-5-2016

Vives is de tweemaandelijkse, onafhankelijke uitgave 
ten behoeve van onderwijsvernieuwingen en ICT binnen 

het primair-, voortgezet-, en beroepsonderwijs. Zowel 
directie, management, de ICT-coördinator als de docent 

halen informatie en inspiratie uit het vakblad Vives. De 
afwisselende artikelen, (software-)recensies, ingezonden 

stukken van lezers, originele columns en inhoudelijk sterke 
interviews, maken Vives tot een zeer gewaardeerd en 

kwalitatief hoogstaand (ict-)vakblad, dat met meer dan 
20.000 abonnees, het hart van het onderwijs raakt. 

Het vakblad over 
onderwijsinnovatie en ICT

Richard Holkade 8, 2033 PZ Haarlem | T +31 (0) 23 543 00 00 | www.vives.nl

Productinformatie en 
advertentietarieven Schooljaar 2015-2016
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De Lerende Leraar

PORTRET 
RENÉ KNEYBER

“Op maat bedienen? Een leraar is geen kelner!”

REPORTAGE BETT
Trendsetter voor ICT en onderwijs

THIEU BESSELINK
“Scholen worden een plek waar formeel en informeel leren gecombineerd wordt”

Hoofdredactie Vives en 
vives.nl
Karin Winters 

karin@vives.nl

Marcel Kesselring

marcel@vives.nl

Uitgever
Ramon Wieleman

Verschijningsfrequentie
tweemaandelijks

Prijs abonnement
€10,00

Oplage Vives Magazine
20.230 abonnees

Oplage Nieuwsbrief Vives
12.200 abonnees

Bezoekers website vives.nl
12.000 unieke bezoekers p.m.

Trafficmanager
Marco Verhoog 

+31 (0)23 543 00 00

mverhoog@reshift.nl

Accountmanager
Richelle Bussenius

+31 (0)23 752 39 22

rbussenius@reshift.nl


