
Titel: Kampong Magazine

Een uitgave van: PUUR Publishers b.v.

Hoofdredacteur: Nanette van Mourik

Verschijningsfrequentie: 2 x per jaar

Reserveringstermijn: 4 weken voor verschijnen

Inzendtermijn: 3 weken voor verschijnen

Advertentieformaten & -prijzen 
Formaat b x h in mm Prijs

1/1 pag fc aflopend 220 x 280 
(+ rondom 3 mm. overvul)

€ 995,- 

1/1 pag fc niet aflopend 190 x 250 € 995,-

1/2 pag fc liggend 190 x 120 € 550,-

1/2 pag fc staand 90 x 250 € 550,-

1/4 pag fc staand 90 x 120 € 295,-

Aanvullende tarieven

Pagina IV omslag 50% pagina II + III omslag 25 %

Advertenties met steunkleuren moeten opgebouwd worden 
uit full colour. Tarieven voor bijsluiters, meehechters of 
advertorials op aan-vraag. Prijzen exclusief BTW.

Technische gegevens
binnenwerk omslag

Drukprocédé: offset offset 

Papiersoort: 100 grms hv halfmat mc selfcover

Bladspiegel: 220 x 280 mm idem 

Zetspiegel: 190 x 245 mm idem

Bladformule
Kampong Magazine is 

een uitgave van Kampong 

Hockey. De inhoud 

is sportief, sociaal en 

informatief. Met reportages 

over topsport, voeding en 

clubprestaties.

Lezersprofiel
Kampong Magazine is 

er voor alle leden van 

Kampong Hockey en alle 

liefhebbers van de sport 

op landelijk en regionaal 

niveau. 

Bereik
Kampong Magazine ver-

schijnt in een oplage van  

3000 exemplaren en wordt 

verstuurd naar alle leden 

van Kampong Hockey. 

Verdere verspreiding vindt 

plaats via de clubaccom-

modatie en via winkels en 

restaurants in Utrecht.

M e d i a k a a r t  2 0 1 7



Reproductiemateriaal
Digitaal advertentiemateriaal dient opgemaakt 

in Adobe InDesign aangeleverd te worden, of als 

Certified PDF. Het materiaal dient voorzien te zijn 

van alle gebruikte fonts en illustraties (minimaal 

300 DPI), alsmede een duidelijk voorbeeld (print 

of PDF). Let u er bij kleurenadvertenties op, dat u 

geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog 

steunkleuren toevoegt.

Aanleveren advertenties 
studio@virtumedia.nl

Verschijningstabel

Nr. verschijnings-
datum 

sluitingsdatum

1. 9 maart 2017 4 weken voor verschijnen

2. 17 augustus 2017 4 weken voor verschijnen

Contact
Virtùmedia

Postbus 595 

3700 AN Zeist

Tel: 030-692 06 77

Yvonne van Veenendaal, tel. 030 307 22 49

e-mail: yvanveenendaal@virtumedia.nl


