Communicatiemogelijkheden
partners
Velt en zijn ruim 18.000 leden zetten zich elke dag opnieuw in voor een ecologische leefomgeving.
Samen spreken we duizenden mensen met een hart voor de natuur aan. Het magazine Seizoenen,
de hoofdwebsite en campagnewebsites, de publicaties, nieuwsbrief en sociale media zijn ideale
kanalen voor bedrijven, overheden en non-profitorganisaties om dit geëngageerd en ecologisch
geïnspireerd publiek te bereiken.
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Adverteren in Seizoenen
Seizoenen is het ledenmagazine van Velt. In
het tweemaandelijks tijdschrift brengen we telkens 48
pagina's over ecologisch tuinieren, koken en leven. Ook
praktische tips voor de moes- en siertuin, waarmee je zelf
makkelijk aan de slag kunt, vind je in het ledenblad terug.

Technische gegevens
o
o
o
o
o

Periodiciteit: 6 x per jaar (januari, maart, mei, juli, september, november)
Bijlagen: biobloembollenlijst (mei) - biozadenlijst (november)
Oplage: gemiddeld 18.500 exemplaren
Formaat: A4, harde cover
Duurzaamheid: gerecycleerd papier, gedrukt met vegetale inkten, verzonden in biofolie.

Contact: Nina Berghmans, nina@velt.nu of +32 (0) 3 287 80 92.

Mogelijke advertentie formaten
Volledige pagina,
aflopend
210 x 297 mm (+ 3 mm
overloop rondom)
Standaardprijs: 1250€

Volledige pagina, niet
aflopend
175 x 245 mm
Standaardprijs: 1250€

1/2 pagina liggend
175 x 120 mm
Standaardprijs: 635 €

1/2 pagina staand
85 x 245 mm
Standaardprijs: 635 €

1/4 pagina liggend
175 x 57,5 mm
Standaardprijs 319 €

1/4 pagina staand
85 x 120 mm
Standaardprijs 319 €

1/8 pagina
85 x 57,5 mm
Standaardprijs 189 €

Lijnadvertentie (enkel
tekst)
Max. 250 tekens incl.
spaties

Standaardprijs 39 €
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Advertentietarieven
Alle hieronder vermelde tarieven zijn exclusief BTW en gelden voor een drukklaar aangeleverd bestand.







Volledige pagina 1/1 : 1250 €
Halve pagina ½: 635 €
Kwart pagina ¼ : 319 €
1/8e pagina: 189 €
Lijnadvertentie: 39 €
Bijlage (incl. handling, excl. druk): te bespreken.

Het is ook mogelijk om advertenties in Seizoenen te combineren met advertenties op de hoofdwebsite
www.velt.nu of campagnewebsites of de nieuwsbrief. We maken graag een aangepast voorstel.
Contacteer Nina Berghmans via nina@velt.nu of +32 (0) 3 287 80 92.

Kortingen
Wie meerdere keren in dezelfde jaargang adverteert (eventueel wisselend in één van onze tijdschriften)
krijgt de volgende korting aangeboden:






twee verschijningen: 5 %
drie verschijningen: 10 %
vier verschijningen: 12 %
vijf verschijningen: 15%
zes verschijningen: 17%.

Wie voor de eerste keer in Seizoenen adverteert, krijgt een korting op de eerste bestelling aangeboden
van 25%.
Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Bovenstaande kortingen gelden niet voor
lijnadvertenties.

Algemene voorwaarden
Velt vzw houdt zich het recht voor om advertenties en aankondiging van evenementen te weigeren. Enkel
advertenties en aankondigingen van evenementen worden geplaatst die overeenstemmen met de
doelstelling en missie van Velt vzw.
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Reserveren en aanleveren
De advertenties reserveren en de digitale originelen (pdf klaar voor druk) aanleveren, kan uiterlijk op
volgende data:
6
November
Reservatie

1
Januari

2
Maart

13 september 8 november 10 januari

Aanlevering

7 oktober

Verschijning 8 november

3
Mei

4
Juli

5
September

6
November

6 maart

8 mei

10 juli

11 september

7 april

3 juni

4 augustus

6 oktober

13 mei

29 juni

9 september

10 november

3 december 4 februari
13 januari

9 maart

De inhoud, figuren of foto’s van de advertentie of aankondiging wordt volledig aangeleverd door de
adverteerder. Het aanleveren van de advertentie gebeurt als volgt:




Lever steeds een hoge resolutie PDF aan waarbij alle gebruikte lettertypen ingesloten zijn of
omgezet zijn naar contouren. Voorzie ook afloop in de opmaak en bij het schrijven van de PDF.
Lever steeds beelden in hoge resolutie en CMYK aan. Gebruik beelden van 300 DPI (Dots Per Inch)
op 100% formaat.
Bezorg de advertentie via e-mail aan reine@velt.nu.

Annulatie
Een reservatie kosteloos annuleren kan tot 6 weken voor deadline van aanlevering. Tot 3 weken voor de
deadline wordt 50% aangerekend. Tussen 3 weken en deadline wordt de advertentie voor het volledige
bedrag aangerekend.
Contact: Nina Berghmans, nina@velt.nu of +32 (0) 3 287 80 92.

Adverteren op de website www.velt.nu
Velt.nu is de hoofdwebsite van Velt. Op de site vind je naast econieuwsberichten heel wat praktische tips en
wetenswaardigheden over ecologisch leven in de tuin en
keuken. Daarnaast biedt hij een overzicht van de werking van
Velt en zijn lokale afdelingen en een uitgebreide
activiteitenkalender.
Velt.nu heeft (in mei 2019) dagelijks gemiddeld 2800 unieke
bezoekers. Op maandbasis geneert velt.nu gemiddeld 86.000
bezoeken. Samen zijn ze goed voor gemiddeld 213.300
paginaweergaves per maand.
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Contact: Nina Berghmans, nina@velt.nu of +32 (0) 3 287 80 92.

Mogelijkheden advertenties
Adverteren op de website www.velt.nu kan via bannering.




De banner verschijnt op elke pagina van de website (4 banners per pagina, roterend) en kan
doorlinken naar de eigen website van de adverteerder.
Afmetingen banner: 510 x 140 pixels.
Aanleveren kan via e-mail aan nina@velt.nu

Tarieven
Alle hieronder vermelde tarieven zijn exclusief BTW en gelden voor een onmiddellijk publiceerbaar
aangeleverd bestand.


1 maand: 250 €

Het is ook mogelijk om een banner op de website www.velt.nu te combineren met advertenties in
Seizoenen, de nieuwsbrief, of sociale media. We maken graag een aangepast voorstel.
Mail naar nina@velt.nu.

Kortingen
Wie meerdere maanden op de website adverteert met dezelfde banner krijgt de volgende korting
aangeboden:




twee maanden: 5 %
drie maanden: 7 %
vier maanden of meer: 12 %

Wie voor de eerste keer op de website www.velt.nu adverteert, krijgt een korting op de eerste bestelling
aangeboden van 25%. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Algemene Voorwaarden
Velt vzw houdt zich het recht voor om advertenties en aankondiging van evenementen te weigeren. Enkel
advertenties en aankondigingen van evenementen worden geplaatst die overeenstemmen met de
doelstelling en missie van Velt vzw.
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Elektronische nieuwsbrief ‘Velt Nieuws’
Velt Nieuws (40.000 abonnees) is de algemene nieuwsbrief over de
activiteiten en campagnes van Velt. Elke twee weken gemiddeld
krijgen de abonnees een mix van ecologisch nieuws, tuin- en kooktips
en activiteiten.
Velt Nieuws wordt gemiddeld door 35% van de ontvangers geopend en
door 9% aangeklikt.

Contact: Nina Berghmans, nina@velt.nu of +32 (0) 3 287 80 92.
Mogelijkheden advertenties
Adverteren in de nieuwsbrief ‘Velt Nieuws’ kan via bannering.
De banner verschijnt in de tweede helft van de nieuwsbrief en
kan doorlinken naar de eigen website van de adverteerder.
In elke nieuwsbrief worden maximaal twee banners opgenomen.


Afmetingen banner: 510 x 140 pixels.



Aanleveren kan via e-mail aan nina@velt.nu

Tarieven
Alle hieronder vermelde tarieven zijn exclusief BTW en gelden voor een onmiddellijk
publiceerbaar aangeleverd bestand.


1 maand: 250 €

Het is ook mogelijk om een banner in de nieuwsbrief te combineren met een banner op de
website www.velt.nu, met advertenties in Seizoenen of op sociale media. We maken graag een
aangepast voorstel.
Mail naar nina@velt.nu.
Kortingen
Wie meerdere maanden in de nieuwsbrief adverteert met dezelfde banner krijgt de volgende
korting aangeboden:


In twee opeenvolgende maanden: 5 %



In drie opeenvolgende maanden: 7 %



In vier opeenvolgende maanden: 12 %
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Wie voor de eerste keer in de nieuwsbrief adverteert, krijgt een korting op de eerste bestelling
aangeboden van 25%. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.
Algemene Voorwaarden
Velt vzw houdt zich het recht voor om advertenties en aankondiging van evenementen te weigeren. Enkel
advertenties en aankondigingen van evenementen worden geplaatst die overeenstemmen met de
doelstelling en missie van Velt vzw.
Contact: Nina Berghmans, nina@velt.nu of +32 (0) 3 287 80 92.

Ledenvoordeel
Velt-leden genieten van een korting in meer dan 150 voordeelpunten in Vlaanderen en Nederland. Deze
punten zijn gespecialiseerd in ecologisch tuinieren, ecologische voeding of gezondheid.
Velt-voordeelpunten zijn bedrijven, restaurants, B&B's enz die overeenstemmen met het karakter en de
ecologische missie van de organisatie. Zo hanteren ze een ecologische werkwijze of gebruiken ze
biologische of duurzame producten.
In ruil voor het ledenvoordeel worden de bedrijven vermeld op de website www.velt.nu, in het magazine
Seizoenen en de nieuwsbrief.
Interesse? Neem contact op met Nina Berghmans, nina@velt.nu of +32 (0) 3 287 80 92.

Structurele samenwerking met Velt
Velt staat steeds open voor structurele partners die op lange termijn willen samenwerken.
Heeft u een dergelijke langlopende samenwerking in gedachten? Neem contact met ons op. We praten
graag eens over de raakvlakken tussen ons.
Contact: Nina Berghmans, nina@velt.nu of +32 (0) 3 287 80 92.

Velt vzw
Uitbreidingstraat 392c
2600 Berchem
Tel.: (+32) (0)3 281 74 75 (elke werkdag bereikbaar van 9 u tot 17 u).
E-mail: info@velt.nu - W: www.velt.nu
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