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Tijdschrift met materiaaltechnische informatie over beeldende kunst
www.kunstenaarsmateriaal.nl
kM (kunstenaarsmateriaal) is hét tijdschrift met materiaaltechnische informatie voor beeldend kunstenaars en vormgevers in Nederland en België. Vier keer per
jaar brengt kM verdieping in de vorm van
(eigen) onderzoeken, interviews en achtergrondartikelen. Een redactie van vakmensen en kunstenaars uit verschillende
disciplines staat garant voor kwaliteit.
Met kM bereikt u een zeer specifieke doelgroep, die van professionele beeldend kunstenaars en vormgevers uit allerlei disciplines die
informatie behoeven over de materialen en
technieken waarmee zij werken. Wij verstrek-

ken die informatie in het kwartaaltijdschrift kM,
op de website www.kunstenaarsmateriaal.nl
en in de maandelijkse digitale nieuwsbrief.
Adverteren is mogelijk in al deze uitingen.
Lees deze mediabrochure voor meer informatie
of neem contact op met Wouter de Vries.
Contact
Wouter de Vries
Uitgeverij De Doelenpers
Postbus 255
1800 AG Alkmaar
T 072-527 55 27
E wouter@dedoelenpers.nl
www.kunstenaarsmateriaal.nl

ADVERTEREN IN HET MAGAZINE

Tarieven advertenties (excl. btw)
Formaat

1x

2x

3x

4x

kM verschijnt viermaal per jaar. Hoe vaker u adverteert, hoe meer korting u krijgt. Als

1/1 pagina C2/C4

€ 990

€ 891

€ 841,50

€ 792

u twee advertenties reserveert, krijgt u 10% korting. Bij drie reserveringen krijgt u

1/1 pagina

€ 900

€ 810

€ 765

€ 720

15% korting en bij vier reserveringen 20% korting. Adverteert u ook in TxP (voorheen:

1/2 pagina

€ 500

€ 450

€ 425

€ 400

Textiel Plus), dan ontvangt u hierbovenop nog een combinatiekorting van 10%.

1/4 pagina

€ 300

€ 270

€ 255

€ 240

1/8 pagina

€ 175

€ 157,50

€ 148,75

€ 140

Algemene informatie

Aanleverdata advertenties

Combinatiekorting

Insert

Oplage:

2500

kM 105

26 februari 2018

Adverteert u gelijktijdig in TxP (voorheen:

Een insert kost € 1035,-. De handelingkosten,

Frequentie:

4 x per jaar

kM 106

21 mei 2018

Textiel Plus)? Dan ontvangt u een (extra)

portokosten en evt. verdere kosten zijn hierin

Omvang:

44 pagina’s

kM 107

17 september 2018

korting van 10%. TxP is een tijdschrift met

nog niet meegenomen. Neem contact op om

Bladspiegel:

210 x 297 mm

kM 108

19 november 2018

inspiratie en informatie over textiel op de

uw wensen door te geven en ontvang een

Zetspiegel:

185 x 269 mm

gebieden kunst, ambacht, design en mode.

tarief op maat.

Drukker:

MarcelisDékavé

Verschijningsdata kM

Drukprocedé:

offset

kM 105

8 maart 2018

Papier binnenwerk:

100 grs h.v. maco

kM 106

7 juni 2018

Aanleverspecificaties

Advertenties behoeven goedkeuring van de

Papier omslag:

135 grs h.v. maco

kM 107

4 oktober 2018

Lever de advertentie aan als cPDF, gebruik

uitgever en kunnen zonder opgaaf van reden

kM 108

6 december 2018

CMYK, houd een resolutie aan van 300 dpi,

worden geweigerd.

Abonnementsprijzen

www.textielplus.nl
Goedkeuring

sluit de fonts in, schrijf Photoshop-bestanden

Nederland

€ 32,50

Formaten advertenties

weg als EPS en voeg 5 mm afloop toe. Stuur de

Bewijsexemplaren

België

€ 35,50

Zetspiegel

breedte x hoogte

advertentie per mail of WeTransfer naar

Als adverteerder krijgt u twee bewijsexem

Elders

€ 45,00

1/1 pagina

210 x 297 mm

wouter@dedoelenpers.nl.

plaren toegestuurd.

Instellingen NL/B

€ 50,50

1/2 pagina

190 x 136 mm

Instellingen elders

€ 63,00

1/4 pagina

93 x 136 mm

Opmaakkosten

Prijs losse verkoop

€ 9,00

1/8 pagina

93 x 66 mm

Voor advertenties die niet opgemaakt worden
aangeleverd, worden opmaakkosten in
rekening gebracht.

Advertentieformaten
Design

1/8 PAG.

Reproductiemogelijkheden in keramiek
Stefan Peters over zijn verfonderzoek
18 x New Material Award

1/4 PAG.
1/8 PAG.

1/2 PAG.

99.

Materiaaltechnische informatie over kunst en vormgeving

winter 2016

1/1 PAGINA

1662.indd 1
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ADVERTEREN IN DE NIEUWSBRIEF
Elke maand stuurt kM een digitale
nieuwsbrief uit met nieuws en informatie
over het nieuwste nummer. Als adverteerder kunt u in deze nieuwsbrief advertorials en banners plaatsen. Twee weken na
de publicatie van de nieuwsbrief sturen
wij u een rapport toe met informatie over
de effectiviteit.
Algemene informatie
Abonnees nieuwsbrief:
Open rate 2016:
Click rate 2016:
Tarief advertorial:
Tarief banner:
Dienst:

1100
45,7% gemiddeld
8,0% gemiddeld
€ 300,- (excl. btw)
€ 200,- (excl. btw)
MailChimp

Aanleverspecificaties advertorial
Lever één aantrekkelijk beeld in vierkant
formaat aan, een kop van max. 40 tekens
(incl. spaties), een doorlopende tekst van max.
40 woorden en één link naar een webpagina
van uw keuze.
Aanleverspecificaties banner
Lever een statische banner aan in het formaat
Leaderboard (728 x 90 pixels (b x h)) en één
link naar een webpagina van uw keuze.

