HÉT INDISCH MAANDBLAD

Advertentietarieven 2018
Verschijningsfrequentie: 12 keer per jaar, rond de eerste vrijdag van de maand. Oplage: 10.000.
Verschijningsgebied: Moesson wordt verzonden naar 37 landen buiten Nederland. Formaat: 225 x 285 mm.

‘Omdat we geleefd hebben en nog steeds bestaan’

Titel:
Ondertitel:
Uitgever:

- Tjalie Robinson (1911-1974)
Karakteristieken: Indisch is… je senang voelen met wie je bent. Al 62 jaar doet Moesson aan
community building. Generaties lang is Moesson hét medium voor Indische Nederlanders in
binnen- en buitenland, on- en offline. Geen ander maandblad in Nederland koestert zo’n warme
vertrouwensband met zijn lezers en versterkt het gevoel van onderlinge verwantschap, door
verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden. Moesson (voorheen Tong Tong) is een
mindstyle magazine voor en door Indische mensen van nu: met bekende, minder bekende,
gewone en minder gewone Indische Nederlanders, met authentieke familierecepten, exclusieve
reisreportages, hoogstaande columns en verdieping op het gebied van muziek, politiek, dans,
kunst, cultuur en wetenschap, sport, geschiedenis, nieuws, opinie en achtergronden.

AANLEVEREN
ADVERTENTIEMATERIAAL
Aanleveren advertentie materiaal:
InDesign open bestand, PDF (300 dpi) of JPG (300 dpi)
per e-mail of wetransfer.com (geert@moesson.com).

Ting Ting tarieven (kleine annonce) incl. BTW
Minimum € 27,- van 1 tot 3 regels, +/- 39 karakters op een
regel,inclusief punten, komma’s en spaties. Elke regel meer
€ 5,- per regel. Foto € 25,- Voor advertenties onder nummer
€ 5,- extra voor toezenden ontvangen reacties.
Bewijsnummers uitsluitend tegen betaling.
Annulering:
Uiterlijk drie weken voor de verschijningsdatum. Bij eerder
beëindigen van contract wordt gegeven korting alsnog in
rekening gebracht.
Advertorial of extra redactionele aandacht?
Bel of mail ons voor overleg. We luisteren graag naar
uw overwegingen en denken graag mee: 033 – 4 611 611 of
geert@moesson.com.

t. 033 - 4 611 611
f. 033 - 4 655 208
geert@moesson.com
www.moesson.com

ADVERTENTIE TARIEVEN 2018
62ste jaargang, exclusief 21% BTW (januari t/m december 2018)
formaat

1 x*

3x*

6 x*

12 x*

€ 1195,-

€ 1155,-

€ 1040,-

€ 940,-

1⁄2 pagina

195 x 125 mm (liggend) € 660,95 x 255 mm (staand)

€ 625,-

€ 550,-

€ 495,-

1/3 pagina

62 x 255 mm (staand) € 460,-

€ 435,-

€ 405,-

€ 360,-

1/1 pagina

breed x hoog
195 mm x 255 mm
(zonder afloop/snijtekens)

Vormgevingskosten advertenties:
10 procent van de prijs.
Deadline:
Uiterlijk 3 weken voor verschijning (datum verschijning: eerste
vrijdag van de maand). Een lijst met deadlines kan op verzoek
toegestuurd worden.

KvK:
Adres:
Postadres:

Moesson
Hét Indisch maandblad
Publiciteits- en Handel- 			
maatschappij Tjalie Robinson B.V.
31043977
Muurhuizen 104, 3811 EL Amersfoort
Postbus 2074, 3800 CB Amersfoort

225 mm x 285 mm
Aflopend (+ 3 mm afloop)

195 x 82 mm (liggend)
1/4 pagina

95 mm x 125 mm € 380,-

€ 350,-

€ 320,-

€ 295,-

1/6 pagina

62 mm x 125 mm € 300,-

€ 275,-

€ 250,-

€ 225,-

1/12 pagina

62 mm x 60 mm € 195,-

€ 175,-

€ 155,-

€ 115,-

*) aantal plaatsingen per jaar

Toeslagen:

Prijs per plaatsing.

binnenkant omslag: 10%
achterpagina:
20%
spread binnenwerk: 20%

Online
De Moesson-site bevat een goedlopende webshop en mogelijkheden voor
banners. Daarnaast wordt ons digitale archief dankbaar bezocht: 30.000
pagina’s uniek cultureel erfgoed zijn online gratis toegankelijk én we zijn
dagelijks actief op social media.

‘Omdat we
geleefd hebben
en nog steeds
bestaan’
- Tjalie Robinson (1911-1974)

Covers

Hoofdartikelen en rubrieken

Achterpagina en advertorials

HÉT INDISCH MAANDBLAD

