Cattery Advertentie tarieven It’s Coontime 2017

Advertentie opdracht It’s Coontime 2017

Rasclub Maine Coon bied haar leden de mogelijkheid, om voor het jaar 2016, een
Cattery advertentie in It’s Coontime te plaatsen tegen zeer scherpe tarieven.

Contactgegevens
Cattery naam

Vroegboekkorting!

Contact persoon

Als u vóór 1 februari 2017 opdracht geeft voor een jaarplaatsing ontvangt u
een korting van 10% op onderstaande tarieven.
Dus voor een A5 advertentie in full colour betaalt u dan geen € 262,- maar € 236,- !

RMC lidnummer*
Straatnaam

Full colour
Vroegboekprijs:

A6

A5

A4

¼ pagina
*90 x 130 mm
staand
€ 158,€ 142,-

½ pagina
*190 x 134 mm
liggend
€ 262,€ 236,-

1 pagina
*190 x 272 mm
staand
€ 473,€ 426,-

E-mail
* opvraagbaar bij de ledenadministratie

Advertentie
Vorm
Plaatsing

* maten kunnen afwijken bij druk
Wat bieden wij u voor deze scherpe prijs stelling:
Prijzen zijn inclusief btw.
•
•
Geen opmaakkosten
Geen correctiekosten
•
Kortom geen bijkomende kosten
•
Bij jaarplaatsing kan per editie een andere advertentie, zonder meerkosten, worden aangeleverd
•

Full colour

A6

A5

A4

¼ pagina
*90 x 130 mm
staand
€ 47,-

½ pagina
*190 x 134 mm
liggend
€ 79,-

1 pagina
*190 x 272 mm
staand
€ 126,-

A6

A5

A4

Jaarplaatsing
Eenmalige plaatsing*

Lente

Zomer

Handtekening

Na ondertekening kunt u dit formulier sturen aan het volgende adres;
Voorwaarden

Herfst

Winter

* aangeven welke editie

Datum

Eenmalige plaatsing

uitvoering

woonplaats

Telefoon

Jaarplaatsing

uitvoering

Huis nr.

Postcode

Opmaak dient door adverteerder zelf te worden gedaan. Voorbeeldbestanden voor de
meest gebruikte grafische applicaties zijn verkrijgbaar bij de RMC Redactie.

Advertenties It’s Coontime!
Van der Weijdenstraat 35
3766 CK Soest

Tegen een meerprijs van € 75,- kan de adverteerder de opmaak uitbesteden aan de
redactie. Er vind echter geen ontwerp plaats. De adverteerder draagt zelf zorg voor een
voorstel tot opmaak. Aanlevering van foto(s) en tekst dient digitaal te gebeuren.

Tevens kunt u dit document, na het te
hebben gescand, per email toesturen aan:
pr.rasclubmainecoon@gmail.com

