Adverteren bij Velt
Velt vzw , dat is …
• 17.000 betalende lid-gezinnen, en groeiende (14.200 in Vlaanderen, 2800 in Nederland)
• 18.000 volgers van de Facebook-pagina, en 20.400 in de Facebookgroep
• 159 lokale groepen (85 afdelingen in Vlaanderen, 30 in Nederland; 44 werkgroepen in Vlaanderen, 1 in Nederland)
• meer dan 900 actieve vrijwilligers
• 166 professionele lesgevers
• Seizoenen, ons tweemaandelijkse magazine op 18.000 exemplaren, 48 pagina’s actualiteit, achtergrond en tips
over ecologisch tuinieren, koken en leven
• 50.000 lezers voor Seizoenen
• bijna 250 tuineigenaars die hun tuin open stellen op de Velt-ecotuindagen in 2018
• 30.000 bezoekers tijdens de Velt-ecotuindagen 2018
• 81.000 zadenzakjes en 6000 kg pootaardappelen verspreid via onze jaarlijkse zadenactie (cijfers 2017)
• 36.000 abonnees op de e-nieuwsbrief ‘Nieuws van Velt’
• 122.000 bezoekers/maand op www.velt.nu
• 2500 vormingen & activiteiten over moestuinieren, koken en andere thema’s (cijfers 2016)
• meer dan 200 kramen op kleine en grote beurzen, markten en evenementen (cijfers 2016)
• 27 personeelsleden op het nationale secretariaat
• begeleiding van samentuinen en volkskeukens

Advertentiemogelijkheden
• in Seizoenen
• op de website Velt.nu
• in de e-nieuwsbrief ‘Nieuws van Velt’
• in Velt-publicaties
• op Velt-evenementen (Velt-ecotuindagen, studiedagen, trefdagen …)
Contact: Barbara Creemers, barbara@velt.nu
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Advertenties Seizoenen (normale edities)
Bereik: 50.000 eco-actieve lezers
Seizoenen is het tweemaandelijkse tijdschrift van Velt.
Elk nummer biedt de lezer praktische informatie over tuin en voeding.
• De lezer van Seizoenen is ecologisch gemotiveerd.
• Er zijn er zo’n 50.000, want Seizoenen wordt rechtstreeks verspreid naar meer dan 17.000 gezinnen (en daar gemiddeld door 3 personen gelezen), uitgedeeld op beurzen en als proefnummer verzonden naar kandidaat-leden.
• Seizoenen verschijnt 6 keer per jaar.
• Vaste bijlage: biozadenlijst (novembernummer).
• Seizoenen heeft een gemiddelde oplage van 18.000 exemplaren.
• Formaat A4, harde kaft, quadri, gerecycleerd papier, vegetale inkten.
Standaardkortingen
Wie meerdere keren in dezelfde jaargang adverteert, krijgt een korting:
• 2 verschijningen: 5%
• 3 verschijningen: 10%
• 4 verschijningen: 12%
• 5 verschijningen: 15%
• 6 verschijningen: 17%
• 7 verschijningen: 19%
• 25% voor nieuwe adverteerders (= wie voor de eerste keer sinds drie jaar adverteert in Seizoenen), alleen op de
eerste bestelling (korting niet cumuleerbaar met andere kortingen). Volumekortingen worden enkel toegekend op
voorwaarde van contante betaling van het totale bedrag na de eerste verschijning van de advertentie.
Per verschijning wordt een bewijsexemplaar toegezonden.
De kortingen gelden niet voor lijnadvertenties.
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Standaardtarieven
tarieven voor 2019
een volledige pagina

€ 1250,00

210 x 297 mm

1/2 pagina

€ 635,00

175 x 120 mm (liggend)
85 x 245 mm (staand)

1/4 pagina

€ 319,00

175 x 57,5 mm (liggend)
85 x 120 mm (staand)

1/8 pagina

€ 189,00

85 x 57,5 mm (liggend)

lijnadvertentie

€ 39,00

lijnadvertenties worden als tekst
gepubliceerd (max. 250 tekens)

bijlage/insert

Doordat Seizoenen verpakt wordt in biofolie, is het interessant om een
volledige bijlage toe te voegen. Contacteer barbara@velt.nu voor meer info.

Alle tarieven zijn exclusief btw (21%) en geldig tot en met 31 december 2019.
Voorbeelden van de advertentieformaten ziet u aan het einde van dit document.

U kunt ook advertenties in Seizoenen combineren met advertenties op velt.nu, de e-nieuwsbrief,
de biozadenlijst, en/of aanwezigheid in welkomstpakketten.
Wij maken u graag een aangepast voorstel. Mail naar barbara@velt.nu
Verschijnings- en reservatiedata Seizoenen 2018
Nummer

Verschijningsdatum

Deadline reservatie
advertenties

Deadline aanleveren
advertentiemateriaal

1

15 januari 2019

9 november 2018

4 december 2018

2

15 maart 2019

7 januari 2019

5 februari 2019

3

15 mei 2019

8 maart 2019

2 april 2019

4

3 juli 2019

10 mei 2019

4 juni 2019

5

13 september 2019

12 juli 2019

6 augustus 2019

6 + bijlage zadenactie

8 november 2019

13 september 2019

7 oktober 2019
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Voorbeelden advertentieformaten Seizoenen
• een volledige A4-pagina:		
				
				

- aflopend: 210 x 297 mm (+ 3 mm overloop rondom)
- niet aflopend: 175 x 245 mm
€ 1250,00 (+ btw)

1/2 pagina
175 x 120 mm
€635,00 (+ btw)
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1/4 pagina
175 x 57,5 mm
€319,00 (+ btw)

1/4 pagina
85 x 120 mm
€319,00 (+ btw)

1/8 pagina
85 x 57,5 mm
€189,00 (+ btw)

lijnadvertentie
maximaal 250 tekens inclusief spaties
€ 39,00 (+ btw)

TITEL LIJNADVERTENTIE
Een lijnadvertentie ziet er ongeveer als dit voorbeeld
uit. Hier beschrijft u de advertentie in max. 250 tekens.
U voegt uw contactgegevens toe. info@contact.be.
www.naamwebsite.be
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1/2 pagina
85 x 245 mm
€635,00 (+ btw)
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Advertenties op de website velt.nu
De website www.velt.nu is een informatieve website, waarop naast econieuwsberichten heel wat praktische
wetenswaardigheden over ecologisch leven in tuin en keuken te vinden zijn, in de vorm van artikels en
veelgestelde vragen en antwoorden. Daarnaast biedt hij een overzicht van de werking van Velt en een
uitgebreide activiteitenkalender.
Dagelijks nemen zo’n 3000 unieke bezoekers een kijkje op de website. Op maandbasis genereren we zowat 122.000
bezoeken. Samen zijn ze goed voor gemiddeld 215.000 paginaweergaven per maand.
De website biedt momenteel ruimte aan slechts 4 gelijktijdige adverteerders.
Banners kunnen doorlinken naar de eigen website van de adverteerder.
Tarieven (alle tarieven zijn exclusief btw (21%) en geldig tot en met 31 december 2019)
Banner op de website:
1 maand: € 250,00 (excl. btw)
Wie voor meerdere maanden bestelt (met dezelfde banner), krijgt een korting:
• 2 maanden: 5%
• 3 maanden: 7%
• 4 maanden of meer: 12%
• 25% korting voor nieuwe adverteerders (= wie voor de eerste keer sinds drie jaar adverteert op de website),
alleen op de eerste bestelling (korting niet cumuleerbaar met andere kortingen). Volumekortingen worden
uitsluitend toegekend op voorwaarde van contante betaling van het totale bedrag na de eerste publicatie van de
advertentie.

Afmetingen banners voor website:
510 x 140 pixels
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Advertenties in de e-nieuwsbrief ‘Nieuws van Velt’
De e-nieuwsbrief van Velt informeert momenteel 37.000 (en groeiende) geregistreerde ontvangers over
nieuwe activiteiten en campagnes van Velt. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld twee keer per maand.
‘Nieuws van Velt’ wordt gretig gelezen. Gemiddeld wordt elke nieuwsbrief door zowat 35% van de
ontvangers geopend.
In elke nieuwsbrief is er ruimte voor maximaal twee advertenties.
Tarieven (alle tarieven zijn exclusief btw (21%) en geldig tot en met 31 december 2019)
Banner in één nieuwsbrief: € 250,00 (excl. btw)
Wie een banner in meerdere nieuwsbrieven bestelt, krijgt een korting:
• banner in 2 opeenvolgende nieuwsbrieven: 5%
• banner in 3 opeenvolgende nieuwsbrieven: 7%
• banner in 4 opeenvolgende nieuwsbrieven: 12%
• 25% korting voor nieuwe adverteerders (= wie voor de eerste keer sinds drie jaar adverteert in de nieuwsbrief of
op de website), alleen op de eerste bestelling (korting niet cumuleerbaar met andere kortingen). Volumekortingen
worden uitsluitend toegekend op voorwaarde van contante betaling van het totale bedrag na de eerste publicatie
van de advertentie.

U kunt ook combineren met advertenties op de website, in de nieuwsbrief, in Seizoenen en in de Velt-biozadenlijst.
Wij maken u graag een aangepast voorstel. Mail naar barbara@velt.nu
Afmetingen banners voor ‘Nieuws van Velt:
510 x 140 pixels
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