DROMERS, DOENERS
EN DENKERS

Jij gunt dat je kind ook. Een venster op de

vindt in de opvoeding. Omdat we op een

wereld, waarin ze zowel zichzelf herkent als

speelse en toegankelijke manier een glimp

kennismaakt met allerlei nieuws en span-

bieden op het leven en de wereld. Ow, en

nends. Slot Sofenstein is het tijdschrift waar

zeiden we al dat het eerst en vooral ge-

jij als ouder ook (echt!) blij van wordt. Om-

woon een beeldschoon allemachtig prach-

dat de inhoud aansluit bij wat jij belangrijk

tig bewaartijdschrift is?

oplage
zomereditie

3 duizend
herfst en winter

5 à 7,5
duizend

Bereik
De Slot Sofenstein-ouder houdt van rituelen en eert de overgang van de seizoenen, maar maakt dit niet te zwaar. Er is
ruimte voor eigen invulling, zonder dogma’s en strakke hokjes.
De Slot Sofenstein-ouder zoekt verbinding met gelijkgestemde
ouders, maar is ook eigenzinnig. Het gezin neemt een belangrijke plek in; de Slot Sofenstein-ouder heeft lol in opvoeden en het
leven met kind(eren). Esthetiek is belangrijk; hij/zij kiest graag
mooie, duurzame spullen, met liefde en aandacht gemaakt.

Distributie
abonnementen en losse
verkoop via website en
aangesloten winkels, o.a.
Waldorf Shop, Reiger en de

moois
maken e
n
eindeloo
s
ravotten

Raaf en Waldorf Inspiration.
Beurzen als Moenfestival
en Waldorf Inspiration festival.
Alsmede duurzame winkels, webshops en
kinderboekhandels.

verschijningsdata
2022
verschijnt

sluitdatum

22 juni (zomer)

18 mei

21 sept. (herfst)

18 aug.

21 dec. (winter)

18 nov.

advertenties
(full colour, excl. 21% btw, bedragen zijn per plaatsing)
Formaat

b x h (mm)

1x

2x

3x

1/1

216 x 276 *

1.050,-

975,-

925,-

1/2

185 x 123 **

575,-

535,-

505,-

1/4

90,5 x 123 **

345,-

320,-

300,-

* aflopend: is inclusief 3 mm rondom voor snijmarge
** niet aflopend, wel afgeronde hoeken met radius 4 mm
Toeslag achterpagina: + 25%

Advertorials

passen daar het beste bij. Bijvoorbeeld een

Advertorials en andere vormen van

advertentie met een doolhofje, een zoek de

samenwerking op aanvraag.

verschillen, een raadspelletje of gewoon
een mooie prent.

Het moet leuk zijn

Wil je liever eerst sparren wat passend bij

Slot Sofenstein gaat over spel en spelen.

Slot Sofenstein kan zijn? Neem dan even

Advertenties en advertorials die leuk zijn

contact op.

technisch
bladspiegel		

210 x 270 mm

advertentie aanleveren

zetspiegel		

165 x 234 mm

CMYK pdf van 300 dpi of hoger

Alle informatie over adverteren
Peter Sjoerdsma,
Bureau Sjoerdsma
Pontanuslaan 72
6821 HS Arnhem
0031 (0) 6 1010 7327
info@bureau-sjoerdsma.nl

Disclaimer:
Advertenties en advertorials in Slot Sofenstein dienen te voldoen aan de
Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC). Zie eventueel ook reclamecode.nl.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw. Een plaatsingswens kan niet
als voorwaarde voor een opdracht worden aanvaard. Als aan een plaatsingswens wordt voldaan, wordt de geldende toeslag in rekening gebracht.
Bij aanlevering van niet kant-en-klaar materiaal wordt de opmaak-, scanen productietijd (bij herstellen van onjuist aangeleverde digitale bestanden)
doorberekend. Bureau Sjoerdsma behoudt zich het recht voor advertenties
en/of content zonder opgave van reden te weigeren. Bureau Sjoerdsma
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat ten gevolge van het niet, onjuist, of niet tijdig plaatsen van advertenties en/of content. Tarieven kunnen tussentijds wijzigen.

