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Bladformule
Fris, kleurig, springlevend en lekker dik met 48 kleurrijke pagina’s vol informatie
voor echte tuinliefhebbers. De Tuinliefhebber verschijnt vier keer per jaar in een
lente-, zomer-, herfst- en wintereditie. Het magazine besteedt veel aandacht aan
natuurlijk tuinieren en geeft per seizoen waardevolle tips en informatie voor
liefhebbers van siertuinen, moestuinen en stadstuinen. Natuurlijk ontbreken ook
de inspirerende artikelen, handige nieuwtjes en recepten niet.

Lezersprofiel
De Tuinliefhebber is het magazine van het AVVN. Deze landelijke organisatie voor
hobbytuinders heeft het natuurlijk tuinieren hoog in het vaandel staan. Gezonde,
smakelijke groenten, bossen fraaie plukbloemen en intens geurende kruiden uit
eigen tuin zijn voor iedere tuinier weggelegd.
Voorwaarde is wel dat ze het gebruik van kunstmest en chemische
bestrijdingsmiddelen achterwege laat, de bodem goed verzorgt, de biodiversiteit
in de tuin stimuleert en oog houdt voor natuurlijke processen. De Tuinliefhebber
helpt daarbij. De lezers van De Tuinliefhebber vinden natuurlijk en bewust
tuinieren belangrijk. Zij hechten ook grote waarde aan een bewuste en duurzame
levensstijl.

Bereik
De Tuinliefhebber wordt gelezen door de leden van het AVVN, door abonnees en
door ambtenaren en bestuurders van overheidsinstellingen. De totale oplage is
28.600 exemplaren.

De Tuinliefhebber

Mediakaart 2017

Uitgever: De Tuinliefhebbers is een uitgaven van de AVVN (Landelijke organisatie

Reproductiemateriaal
Digitaal advertentiemateriaal dient opgemaakt als Certified Pdf, 300 dpi (of als Adobe InDesign,
Quark Xpress , EPS of TIFF-bestand). Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en
illustraties (minimaal 300 DPI), alsmede een duidelijk voorbeeld (print of PDF). Let u er bij
kleurenadvertenties op, dat u geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren
toevoegt. Prijzen zijn exclusief BTW.

voor hobbytuinders)
Verschijningsfrequentie : 4 x per jaar
Gedrukte oplage: 28.600 exemplaren
Advertentieformaten en prijzen
b x h in mm
Prijs
1/1 pagina fc zetspiegel 184 x 260 mm
€ 1.750,1/1 pagina fc bladspiegel 210 x 297 mm + 3mm afloop

AVVN behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen advertenties te weigeren, als de
in de advertentie aangeboden producten of diensten het doel en de werkwijze van de organisatie
kunnen schaden.
Aanleveren advertenties : studio@virtumedia.nl (o.v.v. De Tuinliefhebber en editienummer)

1/2 pagina fc liggend
1/2 pagina fc staand

184 x 128 mm
90 x 260 mm

€ 995,-

1/4 pagina fc liggend
1/4 pagina fc staand

184 x 62 mm
90 x 128 mm

€ 550,-

Onderwerpen 2017 onder meer:

1/8 pagina fc

90 x 62 mm

€ 325,-

Nr 2 - Zomer:

Toeslagen
Pagina 2-3 omslag
15%
Achterpagina
niet mogelijk in 2017
Tarieven voor bijsluiters , meehechters of advertorials op aanvraag.

Nr 1 - Voorjaar:

Nr 3 - Herfst:
Nr 4 - Winter:

Tuin voorbereiden voor het groeiseizoen, grondbewerking,
(voor)zaaien en aanplanten.
Zaaien, planten, oogsten. Onderhoud: gras maaien, heggen snoeien, onkruid
wieden, planten stutten, plaagbestrijding
Oogst en oogstverwerking, bloembollen, herfstverschijnselen, paddenstoelen,
werken in de kas
Aanplant bomen en struiken, bomen snoeien, groot
onderhoud in de tuin, evalueren en plannen maken voor
het nieuwe jaar.

Verschijningdata 2017
nr
1.
2.
3.
4.

verschijningsdatum
07-02-17
23-05-17
22-08-17
21-11-17

sluitingsdatum
27-12-16
11-04-17
11-07-17
10-10-17

Contact:
Ewout van Haaften
T. 0031 (0)30-307 2248
E. evanhaaftenl@virtumedia.nl

Klaartje Grol
T. 0031 (0)30-303 1295
E. kgrol@virtumedia.nl

De advertentieverkoop voor De Tuinliefhebber wordt in samenspraak met het AVVN door Uitgeverij
Virtùmedia uitgevoerd.

