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Oplage
: 3.000 exemplaren
Uitgever
: Stichting Tong Tong
		 Raamweg 2
		 2596 HL Den Haag
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e info@tongtong.nl
		www.stichtingtongtong.nl
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e advertenties@tongtong.nl
Redactie
: e de.sobat@indisch.nu
Vormgeving
: Making Waves
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		 2506 AH Den Haag
		
t 070 – 362 4000
		
e info@makingwaves.nl
		
w www.makingwaves.nl
Druk
: De Groot, Goudriaan
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technische gegevens
:
:
:
:
:
:
:

Bladspiegel
Zetspiegel
Drukprocédé
Papiersoort
Uitvoering
Raster
Afwerking

200 x 265 mm
188 x 253 mm
vellenoffset
silk hv mc 130 grams
full colour
70-lijns
geniet en schoongesneden

De Sobat is het relatiemagazine van Stichting Tong Tong met aandacht voor muziek en dans, culinaire zaken, films, reizen, kunst,
boeken. Het luxe magazine telt 24 kleurpagina’s.
formaat
1/1 – staand

afmeting in mm
tarieven in euro’s (excl. btw)
breedte x hoogte
1x
combinatietarieven
188 x 253
380

1/2 – staand

92,5 x 253

200

1/2 – liggend

188 x 125

200

1/4 – staand

92,5 x 125

110

1/4 – liggend

188 x 61

110

1/8 – liggend

92,5 x 61

60

1/16 – staand

45 x 61

35

Informeer naar de extra kortingen bij een
c ombinatie van plaatsing van billboards op
de Tong Tong Fair, banners in de digitale m
 edia
en/of advertenties in papieren media
op of rond de Tong Tong Fair.

• Toeslag achterpagina: + 100% van
de advertentiekosten (1/1 pagina)
•	Voor inserts geldt een prijs van
1/2 pagina + insteekkosten en eventuele extra portokosten
• Uurtarief studio (excl. BTW): € 75

* per kalenderjaar

planning
editie
De Sobat najaar 2017

deadline
uiterste inleverdatum
reserveringen
kant-en-klaar materiaal
23 november 2017 28 november 2017

specificaties aanleveren kant-en-klaar advertentiemateriaal
• Certified PDF (PDF/X-1a:2001 – coated FOGRA39),
in combinatie met kleurechte controleprint
• Resolutie ten minste 300 dpi, inktdekking maximaal 340%
• Bij aflopende 1/1 advertentie dient u rekening te houden
met 3mm afloop)
• Vergezeld van naam en telefoonnummer contactpersoon

verschijnings
datum
19 december 2017

• Termijn van annuleren:
4 weken voor verschijningsdatum
(in geval van een contract voor
meerdere plaatsingen, wordt de
prijs van eerdere plaatsingen
aangepast)

• Stichting Tong Tong streeft naar een foutloze weergave van het
ingezonden materiaal. Indien adverteerder verzuimt een kleurechte
controleprint bij te leveren, gaat Stichting Tong Tong uit van het
certified pdf en kan zij niet garant staan voor het eindresultaat.
Ongeschikt of incompleet materiaal of het niet tijdig aanleveren van
materiaal, kan ertoe leiden dat Stichting Tong Tong mogelijk extra
kosten in rekening brengt aan adverteerder.

versie 16 november 2017 • wijzigingen voorbehouden

