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Afgewerkt formaat
Zetspiegel
Drukprocédé
Papiersoort
Uitvoering
Raster

289 x 415 mm
260 x 386 mm
rotatie-offset, coldset
52 grams verbeterd wit courantdruk
full colour
240dpi, lijnafbeeldingen 1270dpi

Deze Pasarkrant wordt rechtstreeks gestuurd aan ca. 45.000 geïnteresseerden uit ons eigen adressenbestand. De Pasarkrant is voor
liefhebbers van de Indische en, ruimer, Zuidoost-Aziatische cultuur, de uitgave met veruit de grootste oplage en het grootste bereik.

formaat

1/1 – staand

afmeting in mm tarieven in euro’s (excl. btw)
breedte x
stancultureel tarief
hoogte
daard
260 x 386
4.000
3.600

1/2 – staand

129 x 386

2.200

1/2 – liggend

260 x 192

2.200

1.980

1/4 – staand

129 x 192

1.200

1.080

1/4 – liggend

260 x 95

1.200

1.080

1/8 – liggend

129 x 95

650

585

1/16 – staand

63,5 x 95

350

315

verschijningsdatum & deadlines 2018
deadline voor
reserveringen
Pasarkrant
ma 23 april 2018
direct-mail

1.980

combinatietarieven
Informeer naar
de extra kortingen bij
een combinatie van
plaatsing op festival
billboards, in de Boekoe
Pienter (beurscatalogus)
Pasarkrant en/of de Sobat.

uiterste inleverdatum
verschijningskant-en-klaar materiaal datum
di 24 april 2018,
2e week mei 2018
vóór 12.00 uur

specificaties aanleveren kant-en-klaar advertentiemateriaal:

• Certified PDF (NewspaperAds_1v4, ISOnewspapier26v4.icc,
inktbezetting max 240%), in combinatie met kleurechte
controleprint
• Resolutie tenminste 300 dpi
• Bij aflopende 1/1 advertentie dient u rekening te houden
met 3 mm afloop rondom
• Vergezeld van naam en telefoonnummer contactpersoon

• Toeslag achterpagina: + 75% van
de advertentiekosten (1/1 pagina)
• De uitgever behoudt zich het recht
voor advertenties te w
 eigeren
zonder opgaaf van redenen.
• Uurtarief studio (excl. BTW): € 75

• Termijn van annuleren:
4 weken voor verschijningsdatum
(in geval van een contract voor meerdere plaatsingen, wordt de prijs van
eerdere plaatsingen aangepast)

• Pasar Malam Besar BV streeft naar een foutloze weergave van het
ingezonden materiaal. Indien adverteerder verzuimt een kleurechte
controleprint bij te leveren, gaat Pasar Malam Besar BV uit van het
certified pdf en kan zij niet garant staan voor het eindresultaat.
Ongeschikt of incompleet materiaal of het niet tijdig aanleveren van
materiaal, kan ertoe leiden dat Pasar Malam Besar BV mogelijk extra
kosten in rekening brengt aan adverteerder.

versie 19 april 2018 • prijswijzigingen voorbehouden

