
Stichting hello gorgeous

Lisdoddelaan 104

1087 KA Amsterdam

info@hellogorgeous.nl

www.hellogorgeous.nl

positief leven met hiv

tariefkaart 2019
hello gorgeous is een glossy magazine 
voor mensen met hiv en hun directe 
omgeving, professionals die werken 
in het hiv-veld en iedereen die meer 
wil weten over leven met hiv. 

hello gorgeous draagt bij aan een 
positieve en realistische beeldvorming 
over hiv.
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HOE PAK JIJ JE
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win een boek 
de tijd daarna

voor & door jou

de jeugd van 
tegenwoordig
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Zomer 2016

zin in zomer 



aanleverspecificaties magazine
2/1 pagina   bladspiegel 400 x 265 mm (410 x 275 mm incl. 5 mm afloop)
1/1 pagina    bladspiegel 200 x 265 mm (210 x 275 mm incl. 5 mm afloop)
1/1 pagina    zetspiegel 175 x 245 mm
1/2 pagina    liggend 120 x 175 mm 
1/2 pagina   staand 86 x 245 mm 
1/4 pagina    staand 86 x 120 mm
1/8 pagina    liggend 58 x 86 mm
 
  
Aanleveren als high resolution PDF naar 
info@hellogorgeous.nl 

PDF specificatie voor export Indesign worden 
u graag toegezonden.
 
Op verzoek maken wij uw advertentie of verzorgen 
wij uw campagne in het magazine en/of online.
Informeer naar mogelijkheden en tarieven.

aanleverspecificaties website
   
Aanleveren in format jpg, gif of png. 
Banner: Formaat 700 pixels breed x 150 pixels hoog.
Vierkant: Formaat 325 pixels x 325 pixels.
 

tariefkaart 2019
     
titel   hello gorgeous
ondertitel   positief leven met hiv  
frequentie   4 x per jaar  
oplage   6.000  
bedrukking   full colour
advertentie-exploitatie  info@hellogorgeous.nl
abo prijs/jaar  € 27,50  
losse nummerprijs  € 6,95  
prijs extra bewijsnummer  € 10,00 (incl. btw. en verzenden)

advertentietarieven hello gorgeous magazine
 
Losse prijs per plaatsing in euro’s excl. btw. 
 
formaat    1x 2x 3x 4x
  
2/1 pagina   2970 2750 2530 2310
1/1 pagina   1655 1540 1430 1320 
1/2 pagina   835 760 710 630 
1/4 pagina   445 420 380 325 
1/8 pagina   255 215 205 185

   Een advertorial is een advertentie in het redactionele umfeld 
   van hello gorgeous. Informeer naar mogelijkheden en tarieven. 

cover   opslag    25% op de 1/1 paginaprijs (cover 2 en 3)
   opslag 50% op de 1/1 paginaprijs (cover 4) 
        
plaatsingswensen  Indien de opdrachtgever een speciale positie in een bepaalde 
   editie wil vastleggen, geldt voor deze plaatsingswens 
   een toeslag van 15% op de 1/1 netto paginaprijs.

advertentietarieven hello gorgeous website
   Banner op www.hellogorgeous.nl voor periode van 3 maanden € 255 

   Redactionele aandacht op de website van hellogorgeous. 
   Ondersteuning via sociale media o.a. Facebook, Twitter. 
   Informeer naar mogelijkheden en tarieven. 
  


