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ADVERTENTIEFORMATEN
cover 2 , 3 en 4

1 pagina

nettoformaat = b 210
225 x h 297 mm
+ 3 mm afloop voorzien
231 x h 303 mm)
(totaalformaat : b 216

nettoformaat = b 225
210 x h 297 mm
+ 3 mm afloop voorzien
231 x h 303 mm)
(totaalformaat : b 216
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½ pagina liggend

½ pagina staand

nettoformaat = b 210
146 mm
225 x h 138
+ 3 mm afloop voorzien
(totaalformaat : b 231
216 x h 144
152 mm)

110 x h 297 mm
nettoformaat = b 103
+ 3 mm afloop voorzien
(totaalformaat : b 116
109 x h 303 mm)

¼ pagina
nettoformaat = b 78
138 mm
95 x h 119
geen afloop nodig

PRIJZEN (exclusief 21% BTW)
cover 2 (binnencover)
€ 250
cover 3 (binnencover)
€ 350
cover 4 (backcover)
€ 750
1 pagina
€ 250
½ pagina liggend
€ 150
½ pagina staand
€ 150
¼ pagina
€ 120
andere formaten : op aanvraag
insert bij een nummer: op aanvraag
afhankelijk van grootte en het gewicht tussen € 90 en € 250

POËZIEKRANT | MAGAZINE VOOR EN OVER POËZIE

ADVERTENTIE-INFORMATIE
periodiciteit

6x per jaar: januar-februari (Poëzieweek),
maart-april, mei-juni (Poetry International),
juli-augustus, september-oktober,
november-december.

missie

Op een literair-journalistiek verantwoorde manier
informeren en duiding geven over de boeiende
poëziewereld in Vlaanderen en Nederland.
Stimuleren van het lezen van poëzie en het actief
deelnemen aan grote en kleine lezingen en
manifestaties.

oplage 2000 exemplaren.
distributie

Hoofdzakelijk via abonnees. Losse nummers
via uitgeverij Epo die distribueert naar de
geselecteerde boekhandels en perswinkels
in Vlaanderen. Poëziecentrum zorgt voor
verdeling via Aeolus aan boekhandels en tijdschriftenwinkels in Nederland en Vlaanderen.

uitgave

doelgroepen

Algemene literatuurliefhebbers en poëzieminnaars in het bijzonder. U vindt ze in
alle lagen van de bevolking : scholieren,
studenten, onderwijzers, leraren, professoren,
bibliothecarissen, jeugdwerkers, journalisten,
bedrijfsleiders, politici, kaderleden,
bedienden, arbeiders, ambtenaren en
zelfstandige beroepen.

Poëziekrant wordt uitgegeven door Poëziecentrum.
Het is een stijlvol poëziemagazine, full quadri,
gedrukt op milieuvriendelijk papier met het
erkende FSC-label. Per nummer minimum
80 en maximaal 112 pagina’s. In elk nummer
wordt de lezer geïnformeerd over de poëzieactualiteit in Vlaanderen en Nederland : interviews, reportages, essays, lange en korte recensies,
nieuwe gedichten van gerenommeerde en minder
bekende Vlaamse en Nederlandse dichters en
belangrijke anderstalige dichters (vertaald door
deskundige Vlaamse en Nederlandse vertalers).
Er is bijzondere aandacht voor debutanten en
poëzie voor (en soms door) kinderen en jongeren.
De vernieuwde lay-out zorgt voor een rustige en
aangename lectuur.

TECHNISCHE INFO A AN TE LEVEREN BESTAND
• Formaat : .pdf of .eps in quadri of zwartwit, naargelang de keuze.
Geen open files (dit zijn InDesign- of Quark-bestanden).
• Hoge resolutie = 300 dpi op het gekozen formaat.
• Indien zwaarder dan 15 mb : uploaden naar de ftp-server van het ontwerpbureau.
Uw login-gegevens kan je opvragen bij Poëziecentrum.
• Alle documenten moeten voorzien zijn van snijtekens en 3 mm afloop (indien van toepassing).
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