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ADVERTENTIETARIEVEN 2018  

 

Geachte heer, mevrouw 

 

Bijgaand doen wij u de tarieven toekomen voor het plaatsen van advertenties in de 

Huang Ti in het jaar 2018. De verschijningsfrequentie is 4 maal per jaar; de oplage 

bedraagt 1100 exemplaren. Voor u dé kans op bekendheid bij een zeer groot deel van de 

in Nederland en België praktiserende acupuncturisten. 

 

Kopijsluitingsdata voor advertenties 2018:  Verschijnt op: 

Editie voorjaar - woensdag 28 februari        zaterdag 24 maart  

Editie zomer  - woensdag 30 mei   zaterdag 23 juni 

Editie herfst  - woensdag 5 september zaterdag 29 september 

Editie winter  - woensdag 21 november zaterdag 15 december 

  

Adverteren is mogelijk op jaarbasis of per uitgave. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 

btw. Prijzen met* kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. 

 

Indien u ook adverteert in de NVA-agenda ontvangt u een combikorting van 10% op 

het totale advertentiebedrag. Deze korting wordt verrekend op de factuur voor de Huang 

Ti die u aan het begin van het jaar ontvangt. 

 

Advertentietarieven op jaarbasis inclusief plaatsing van uw banner op NVA-ledensite:  

  1/1 pag. A4 € 1433,-* 

  1/2 pag. A4 €   938,-*  

  1/4 pag. A4 €   700,-* 

 

Advertentietarieven per losse uitgave: 

  1/1 pag. A4 €   486,-* 

  1/2 pag. A4 €   320,-* 

  1/4 pag. A4 €   220,-* 

 

Tarieven per annonce in de Huang Ti of vermelding op de NVA-website (2 maanden): 

 

Een annonce bestaat uit maximaal 216 tekens. 

Voor niet NVA-leden € 50,-*.  

Voor NVA-leden gratis, mits het een annonce betreft die gerelateerd is aan de TCG en niet 

commercieel is.  

 

Tarieven voor het meesturen van uw flyers/brochures als bijlage bij de Huang Ti: 

 

De kosten hiervoor bedragen € 0,50 per stuk, inclusief inpakkosten en portokosten. De 

verzendingsoplage is op dit moment 1100 stuks. 

Flyers/brochures dienen uiterlijk 2½ week voor de publicatiedatum bij de drukker te 

worden afgeleverd. 

 

Voor vragen of het opgeven van een (wijziging van een) advertentie/banner; annonce; 

meesturen flyers kunt u rechtstreeks contact opnemen met het NVA-secretariaat: 

nva@acupunctuur.nl  of 033 4616141 (Wilma van Maarschalkerweerd). 

 

LET OP: NIEUW aanleveradres van flyers:  

Drukkerij De Gans     

Maanlander 31 

3824 MN AMERSFOORT  
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