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In 2010 bestaat het Nationaal Fonds Kinderhulp vijftig jaar. Vanwege dit
bijzondere jubileum verschijnt in maart 2010 het magazine ‘GELUK!’. Dit glossy
magazine in een handzaam A5 formaat wordt verspreid in een oplage van
120.000 à 200.000 exemplaren.
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• Landelijk via zo’n 700
bibliotheken waar de
bezoekers geheel gratis
een exemplaar van het
magazine ontvangen.

• Via vrijwilligers en
medewerkers van
Kinderhulp door middel
van evenementen.
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• Via de grotere sponsoren
van Kinderhulp aan klanten
en bevriende bedrijven
(middels het sponsorpakket).
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Het magazine GELUK!
wordt in een oplage van
120.000 à 200.000
exemplaren verspreid via
zorgvuldig geselecteerde
distributiepunten.
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huwelijksfeesten,
diners, recepties
en partijen.

I: www.festonmedia.nl/geluk
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50 JAAR NATIONAAL FONDS KINDERHULP

In ‘GELUK!’ staan allerlei aspecten van geluk

7 12-200

Kinderhulp
is jarig!
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SPECIFICATIES & TARIEVEN
Sponsorpakketten

Advertentieplaatsingen

PAKKET A

• 1/1 pagina bladspiegel

• 2/1 pagina exposure voor uw organisatie in
het magazine ‘GELUK!’ door middel van een

148 x 210 mm (b x h)
(+ 4mm overfill)

• 1/1 pagina zetspiegel

133 x 187 mm (b x h)

€ 3.400,-

interview met aandacht voor uw USP’s en
steun aan een beetje geluk (incl. vervaardiging
en opmaak)
• 1/1 pagina Imago-advertentie van uw organisatie

• 1/2 pagina liggend

133 x 93 mm (b x h)

• 1/2 pagina staand

66 x 187 mm (b x h)

€ 1.870,-

• Logo en naamsvermelding in colofon
• Inclusief deelname aan prijsvraag: in de grote
Jubileumprijsvraag wordt 1 vraag opgenomen

• 1/4 pagina

66 x 93 mm (b x h)

€ 995,-

toegespitst op uw organisatie/product of website
van sponsorpartner
• 2.000 gratis presentie-exemplaren

Totaal € 8.350,-

Advertentie Ballonnen
Plaatsing van uw logo en internetadres op de Kin-

PAKKET B

derhulp ‘Felicitatie-pagina’:

• 1/1 pagina exposure voor uw organistatie in

• grote ballon

het magazine ‘GELUK!’ door middel van een

• kleine ballon

€ 495,€ 295,-

interview met aandacht voor uw USP’s en
steun aan een beetje geluk (incl. vervaardiging
en opmaak)
• 1/1 pagina Imago-advertentie van sponsor

Technische specificaties:

• Naamsvermelding in colofon

Bestandsformaat: Certified PDF (X1a:2001)

• 500 gratis presentie-exemplaren

Totaal € 5.720,-

Oplage: 120.000 - 200.000 exemplaren
Formaat: 148 x 210 mm (b x h)
Omvang/uitvoering omslag:

- Bestelling extra magazines € 0,35 per exemplaar.

4 pagina’s, 4/4 full colour

- Alle prijzen zijn exclusief btw.

Omvang/uitvoering binnenwerk:
72 pagina’s, 4/4 full colour
Papier omslag: 200 grams hv gesat. mc
Papier binnenwerk: 115 grams hv gesat. mc

Verschijningsdatum: 12 maart 2010

Afwerking: garenloos gebrocheerd

Advertentieverkoop:

Ontwikkeling en realisatie:

Feston Media

MCP b.v.

Jolande van der Kemp en Angeli van Schaik

Doetinchemseweg 59

T: 0314 - 390 210 F 0314 - 390 211

7007 CB Doetinchem

E: jolande@festonmedia.nl

T: 0314 -327 523

I: www.festonmedia.nl/geluk

