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NATUUR .FOCUS
.ORIOLUS

Contactpersoon
Vraag de mogelijkheden, beschikbaarheid en je proefexemplaar op via
Sophie Maris • 015-29 27 98 • 0492-72 16 95
sophie.maris@natuurpunt.be
Natuurpunt • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen

Heel wat mensen genieten van de natuur,
maar stellen zich ook vragen over het hoe en
waarom van de wonderbaarlijke fenomen die
er zich voordoen. Die gezonde honger naar
kennis en inzicht wil Natuurpunt Studie
trachten te stillen met Natuur.focus.
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Natuur.focus bevat vlot leesbare artikels die
zich tot een breed geïnteresseerd publiek
richten.

Oehoe in Limburg

Matkop in Dendervallei

47

52

Eilanden en nestvlotjes
voor Visdief

58

Natuur.oriolus
Behoor jij ook tot de duizenden Vlamingen die
graag ‘vogels kijken’? Dan kun je onmogelijk
verder zonder Natuur.oriolus, dat ruim
informeert over alles wat verband houdt
et de studie, de waarneming en de
natuurlijke leefomgeving van vogels.
Natuur.oriolus brengt vlot toegankelijke
informatie over het wetenschappelijk
onderzoek rond vogels dat vaak met
medewerking van onze ‘Natuurpunters’
gebeurt.
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Algemene voorwaarden

Alle hieronder vermelde tarieven zijn exclusief
BTW, gelden voor drukklaar aangeleverd
advertentiemateriaal en voor verschijning
in één van beide tijdschriften (ofwel Natuur.
oriolus ofwel Natuur.focus).
Volledige pagina (A4-formaat)
e 1000
Halve pagina (A5-formaat)
e 550
Kwart pagina
		
e 300
Bijlage opgelegd
22000
(inclusief handeling, excl. druk)

De digitale originelen (pdf klaar voor druk)
dienen uiterlijk op volgende data beschikbaar
te zijn:

Toeslagen
Volledige achterpagina (A4-formaat)
Voorkeurspositie 			

15 %
5%

Kortingen

Het aanleveren van de advertentie
gebeurt als volgt:
Lever steeds een certified pdf aan.
Raadpleeg http://www.medibelplus.be/nl/
medibel/medibel5.jsp voor details.
•

Bij een frequentie van meerdere
verschijningen per jaar (eventueel wisselend
in één van beide tijdschriften) wordt u de
volgende korting aangeboden:
twee verschijningen 		
drie verschijningen			
vier verschijningen		

nr 1: 1 maart 2017
(verschijnt begin april)
nr 2: 1 juni 2017
(verschijnt begin juli)
nr 3: 1 september 2017
(verschijnt begin oktober)
nr 4: 20 november 2017
(verschijnt begin januari)

•

5%
10 %
15 %

Technische gegevens
Periodiciteit: verschijnt 4 x per jaar
(eind maart, eind juni, eind september, eind
december)
Oplage: gemiddeld 5000 exemplaren
Formaat: A4-formaat (297 x 210)
Papier: cover 115 gr maco mat, voor
binnenwerk 90 grams maco mat (chloorvrij
gebleekt)
Druk: Graphius Oostakker/Gent

•

•

Zorg voor een hoge resolutie PDF waarbij
alle gebruikte lettertypen ingesloten zijn
of omgezet zijn naar contouren.
Voorzie ook afloop in de opmaak en bij
het schrijven van de PDF (aan te duiden in
de opties).
Gebruik beelden van 300 DPI (Dots Per
Inch) op 100% formaat! Een lagere
resolutie omzetten naar 300 DPI kan
niet. Een hogere resolutie naar 300 DPI
omzetten vormt geen probleem.
De meeste beelden die u downloadt van
het internet hebben een (scherm)resolutie van 72 DPI en zijn daarom onbruikbaar
voor drukwerk!
Zet alle kleuren om naar cmyk-waarden.

