onzeeigenTUIN | adverteren
Bladprofiel Vier keer per jaar verschijnt
onzeeigenTUIN: een informatief, eigenzinnig
en onafhankelijk tijdschrift voor tuiniers
die zich serieus willen verdiepen in alle
aspecten van de tuin. Het bevat prettig
leesbare, door vakmensen geschreven
artikelen, geïllustreerd met goede foto’s
en oorspronkelijke illustraties. Het is een
bewaarblad bij uitstek dat ook intensief
gebruikt wordt als naslagwerk. De fraaie,
zorgvuldige vormgeving van onzeeigenTUIN
draagt bij aan het leesplezier.
Met uw advertentie bereikt u minstens
25.000 geïnteresseerde lezers: onzeeigenTUIN
wordt veel gedeeld met vrienden, familie,
kennissen en buren en in tuinclubs. Zo bereikt
onzeeigenTUIN de meeste serieuze tuiniers in
Nederland, maar ook in België.

onzeeigenTUIN gegevens
Uitgeverij:
Verschijningsfrequentie:
Oplage:
Drukprocedé:
Papiersoort:
Bladspiegel:
Aanleveren:

Lezers van onzeeigenTUIN
beoordelen het blad met een royale 8!

Uitgeverij het Huis van Linneaus BV
4 x per jaar
10.000
Offsetdruk
G-print, halfmat mc, binnenwerk 90 grams, omslag 120 grams
220 x 285 mm
PDF

Advertentie

Afmeting
in mm

Tarief
in € excl. 21% BTW

1/1 pagina

220 x 285

1.165,-

1/2 pagina staand

90 x 244

660,-

1/2 pagina liggend

185 x 120

660,-

1/4 pagina

90 x 120

370,-

1/4 pagina banner

185 x 58

370,-

1/8 pagina

90 x 58

205,-

1/8 pagina banner

185 x 27

205,-

1/16 pagina

43 x 58

113,-

1/16 pagina banner

90 x 27

113,-

170 x 240

899,-

materiaal aanleveren

verschijningsdatum

11 januari 2021

2 maart 2021

Bijsluiter 30 gram
Lezersprofiel De gemiddelde lezer van
onzeigenTUIN is boven de vijftig, hoog
opgeleid, werkend. Deze lezer heeft
een meer dan gemiddeld grote tuin en
is vaak langer dan tien jaar abonnee.
De onzeeigenTUIN-abonnee leest
kwaliteitskranten en literatuur, reist
graag en bezoekt concerten en musea.
Maar dit profiel wordt steeds pluriformer;
ook bezitters van een balkon en jonge
gezinnen met een wat kleinere tuin en/of
daktuin voelen zich door onzeeigenTUIN
degelijk geïnformeerd.

Afwijkend formaat of gewicht op aanvraag

liefhebberijen naast tuinieren
theater
museum

17%

Data

koken

Lente 2021

13%
reizen

15%
11%
film

7%
14%
14%

literatuur

8%
fotografie

12%
muziek

kunst

Zomer 2021

12 april 2021

1 juni 2021

Herfst 2021

12 juli 2021

31 augustus 2021

Winter 2021

11 oktober 2021

30 november 2021

Extra mogelijkheden om te adverteren zijn deelname aan de onzeeigenTUINpas, een
advertentie op onze website of in onze nieuwsbrief. Vraag Erna Beerda naar de mogelijkheden.
Informatie, reserveren en aanleveren
Erna Beerda, telefoon: (06) 473 777 17, e-mail: pr@onzeeigentuin.nl

