
Advertentietarieven 2014

Seizoener
is een uitgave van 
Fabrica Media
Weerdsingel  WZ 33a
3513 BC Utrecht
06 15556629
www.seizoener.nl
info@seizoener.nl

Seizoener is een onafhankelijk tijdschrift, gericht
op ouders en opvoeders van kinderen die de 
vrije   school bezoeken, medewerkers en andere
geïnteresseerden in het vrijeschoolveld. Artikelen
in Seizoener zijn gerelateerd aan de antroposo  -
fische pedagogie, opvoeding, gezondheidszorg,
leefstijl zoals voeding, kleding en wonen, actuele
ontwikkelingen op vrije scholen, bijzondere 
projecten en initiatieven, biologisch dynamische
landbouw, kunst, cultuur, creativiteit en recreatie.

Oplage
9000

Verschijningsfrequentie
4 x per jaar

Tecnhnische gegevens
Formaat A4 210mm breed x 297 mm hoog
Geheel in full colour.
Omslag papier 250 grs. FSC 
Binnenwerk 115 grs. FSC

Met Seizoener bereikt u circa 25.000 bewust 
levende lezers die geïnteresseerd zijn in de 
wereld van vrijescholen.

is een uitgave van 
Antroposana
Utrechtseweg 62
3704 HE  Zeist
085 7731440
www.antroposana.nl
info@antroposana.nl

Stroom is een tijdschrift met achtergrondartike-
len, interviews en actualiteiten betreffende de 
antroposofische gezondheidszorg. Een gezond -
heidszorg die niet alleen maar symptomen 
bestrijdt, maar die de weg wil openen naar gene-
zing van de oorzaak. Antroposofische gezond-
heidszorg is een aanvulling op de reguliere zorg,
en betrekt meer dan alleen het lichaam in de 
behandeling. Met stroom willen we lezers inspire-
ren om goed voor hun gezondheid te zorgen.

Oplage
7000

Verschijningsfrequentie
4 x per jaar

Tecnhnische gegevens
Formaat 230 mm breed x 270 mm hoog
Geheel in full colour 
Omslag100 grs. FSC
Binnenwerk 100 grs. FSC

Met tijdschrift stroom bereikt u circa 15.000 
lezers die geïnteresseerd zijn in de gezondheids-
zorg die geïnspireerd is door de antroposofie.

Advertenties voor het tijdschrift Stroom worden met ingang van 1 januari 2014 verzorgd door 
Seizoener. Door deze samenwerking onstaat 1 advertentieloket voor beide bladen met diverse
voordelen. Neem contact op met Willem Duivis voor meer informatie, telefoon 06 28144954,
email: seizoenerstroom@icloud.com.



Advertentietarieven 2014

Seizoener
Formaat B x H (mm) Prijs
1/1 190 x 277 € 1010,-
1/1* 216 x 303 € 1010,-
1/2 staand 90 x 277 € 585,-
1/2 staand* 100 x 303 € 585,-
1/2 liggend 190 x 133 € 585,-
1/2 liggend* 216 x 143 € 585,-
1/4 90 x 133 €   330,- 
1/8 90 x 64 € 180-
*aflopende advertentie met 3 mm rondom extra

Rubriek Marktplein
Minimaal 20 woorden voor € 25,-. 
Daarna per woord €1,- extra. 
Opgeven via: marktplein@seizoener.nl

Verschijningsdata 2014
Nummer Verschijnt Sluitingsdatum

1 - 2014 27 maart 28 februari
2 - 2014 27 juni 2 juni
3 - 2014 13 oktober 22 september
4 - 2014 15 december 24 november

Formaat B x H (mm) Prijs
1/1 186 x 228 €   900,-
1/1* 236 x 276 €   900,-
1/2 staand 87 x 228 €   480,-
1/2 staand* 119 x 276 €   480,-
1/2 liggend 168 x 108 €   480,-
1/2 liggend* 236 x 135 €   480,-
1/4 87 x 107,5 €   270,-
1/8 87 x 48 €   160,-
*aflopende advertentie met 3 mm rondom extra

Rubriek Artsen en Therapeuten
Plaatsnaam, praktijknaam, therapie, naam, website,
email, telefoon nummer: € 25,-
Opgeven via: adverteren@antroposana.nl

Verschijningsdata 2014
Nummer Verschijnt Sluitingsdatum

1 - 2014 18 januari 3 januari
2 - 2014 12 april 28 maart
3 - 2014 5 juli 20 juni
4 - 2014 11 oktober 26 september

Frequentiekorting en/of toeslag
Korting bij 2 plaatsingen 5%, 3 plaatsingen 7% en 4 plaatsingen 10%.
Toeslag bij binnenzijde omslag of bij voorkeursplaatsing 10%. Toeslag achterpagina 20%.

Speciale acties
Andere plusproposities zoals het meesturen van antwoordkaarten, brochures, folders, flyers, geurstrips, sachets
en dergelijke... zijn mogelijk op aanvraag.

Reproduktiemateriaal
Bestand(en) aanleveren als CMYK Certified PDF 300-360 dpi, met alle fonts en beelden ingesloten. Altijd met
snijtekens en indien van toepassing met minimaal 3 mm afloop. Geen PMS-kleuren en RGB beelden insluiten.
Bestand niet beveiligd aanleveren. Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet drukgereed advertentiemate  -
riaal worden doorberekend.

Contact- en aanleveradres
Contactpersoon:  Willem Duivis   |   Telefoon:  06 28144954   |   Email: seizoenerstroom@icloud.com

Alle tarieven zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Januari 2014


