MEDIAKAART 2022 Delf
Delf is een informatief, cultuurhistorisch magazine voor alle Delftenaren met interesse in de
monumenten en de museale kunst in onze stad en in de Delftse geschiedenis.
Het kwartaalblad is sinds 2018 een gemeenschappelijke uitgave van de Historische Vereniging Delfia
Batavorum en uitgeverij Virtùmedia.
U vindt er toegankelijke, inhoudelijke bijdragen van professionals op het gebied van archeologie,
bouwhistorie, topografie, kunsthistorie en archieven, met prachtig beeldmateriaal onder meer uit de
diverse collecties van Erfgoed Delft.
Verder natuurlijk ook een agenda van wat er op cultuurhistorisch gebied in Delft te beleven is.

Advertentietarieven Delf
Advertentieformaten in full colour en -prijzen per losse plaatsing
Formaat
b x h in mm
1/1 pag.
230 mm x 270 mm (+5 mm afloop)
203 mm x 241 mm (zetspiegel)
1/2 pag. (staand)
99,5 mm x 241 mm
1/2 pag. (liggend)
203 mm x 118,5 mm
1/4 pag.
99,5 mm x 118,5 mm

fullcolourprijs
€ 275,€ 150,€ 90,-

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.

Toeslagen
Achterpagina 50% toeslag
Voorkeur 25% toeslag

Technische gegevens
Drukoplage: 1.600
Bladspiegel : 230 X 270 mm (b x h)
Zetspiegel 203 x 241 mm (b x h)
Drukprocédé: offset
Omvang: 28 pagina’s
Verschijning Delf 2022
nr.
verschijningsdatum
1.
04-03-2022
2.
03-06-2022
3.
02-09-2022
4.
02-12-2022

sluitingsdatum
03-02-2022
05-05-2022
21-07-2022
03-11-2022

Aanleverspecificaties
Digitaal advertentiemateriaal dient opgemaakt in Adobe InDesign of Quark Xpress aangeleverd te
worden, of als Certified PDF, EPS of TIFF. Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts
en illustraties (minimaal 300 DPI), alsmede een duidelijk voorbeeld (print of PDF). Let u er bij
kleurenadvertenties op, dat u geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren
toevoegt.
Aanleveren materiaal: traffic@virtumedia.nl (o.v.v. titel en editienummer)

Bijzonderheden
Voor antwoordkaarten, plakkaarten, meehechten of insteken van bijlagen wordt op verzoek offerte gedaan. Bij
antwoordkaarten of plakkaarten geldt een verplichte afname van een 1/1 pagina.

Staffelkorting
Bij meerdere plaatsingen in het jaar geldt een staffelkorting! Vraag naar de mogelijkheden.
Algemeen
Titel
Ondertitel
Uitgave van
Verschijningsfrequentie

Contact:
Klaartje Grol, Virtùmedia
Tel: 030-3072248
E-mail: kgrol@virtumedia.nl

Delf
Cultuurhistorisch magazine voor Delft
Virtùmedia B.V., postbus 595, 3700 AN Zeist
In samenwerking met Delfia Batavorum
4 x per jaar (1 dubbelnummer)
De advertentieacquisitie van Delf wordt gedaan door
Virtùmedia BV, Postbus 595, 3700 AN Zeist – www.virtumedia.nl

