
 

 

 
 

ADVERTENTIETARIEVEN 2023  

 

Geachte heer, mevrouw 

 

Bijgaand treft u de tarieven en de informatie voor het plaatsen van advertenties in ons 

magazine de Huang Ti in het jaar 2023. De verschijningsfrequentie is 4 maal per jaar; de 

oplage bedraagt 1400 exemplaren. Voor u dé kans op bekendheid bij een zeer groot deel 

van de in Nederland en België praktiserende acupuncturisten. 

 

Kopijsluitingsdata voor advertenties 2023:  Verschijnt op: 

Editie voorjaar - maandag 20 februari  zaterdag 25 maart 

Editie zomer  - maandag 22 mei    zaterdag 24 juni 

Editie herfst  - maandag 18 september  zaterdag 21 oktober 

Editie winter  - maandag 13 november  zaterdag 26 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 € 1505,-* 

  1/2 pag. A4 €   986,-*  

  1/4 pag. A4 €   736,-* 

 

Advertentietarieven per losse uitgave: 

  1/1 pag. A4 €   510,-* 

  1/2 pag. A4 €   337,-* 

  1/4 pag. A4 €   230,-* 

 

Tarieven per annonce in de Huang Ti en/of vermelding op de NVA-website (3 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 1.200 per editie. 

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

afgeleverd.  

 

Aanleveradres van flyers:  

Torendruk  

Touwslager 3 

3861 SP Nijkerk 

 

 

 



  

 

 

 

 

Aan te leveren materiaal 

 

Via de mail in Hi-Res pdf of EPS aan nva@acupunctuur.nl voorzien van een afbeelding van  

de te plaatsen advertentie en de gebruikte fonts.  

 

Niet compleet aangeleverde advertenties (die als tekst/foto’s worden aangeleverd) 

worden desgewenst door de uitgever opgemaakt tegen een redelijke vergoeding. 

 

 

Formaten 

 

1/1 pagina:  

Aflopend formaat  210 x 297 mm (+ 3mm extra voor afloop) 

Zetspiegel  177 x 262 mm 

 

1/2 pagina: 

Liggend  177 x 128 mm  

Staand  85 x 262 mm 

 

1/4 pagina: 

Staand  85 x 128 mm  

Liggend  61 x 177 mm 

 

 

Afmetingen BANNER op NVA ledenwebsite: 

 

Afmetingen: 468x60 pixels. 

Bestandstype: PNG of JPG 

 

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste 

advertenties.  

 

 

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). 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur  

Afdeling Communicatie (Redactie)  
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