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Ludger, de glossy
Bladformule
De Ludger glossy wil op een eigentijdse wijze het verhaal vertellen van Ludger, bode, zwerver en 
vreemdeling. Een confrontatie tussen twee culturen, ingebed in het verhaal van Gelderland.

De deskundige redactie legt een verbinding tussen oude culturele lagen en de hartslag 
van vandaag. Zij informeert de lezers over tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen, 
handelingen, cultuur en culturele verschillen, de geschiedenis in relatie tot het heden, maar 
ook over hoe wij anno 2020 de invloeden van Ludger nog merken.

De vormgeving is eigentijds, beetje eigenwijs, maar altijd met een doel de lezer te binden, 
boeien en te behouden. Het kleurgebruik is zoveel mogelijk in full colour. Duidelijke 
typografie en sprekende fotografie.

De Ludger glossy verschijnt vóór het nationaal symposium op vrijdag 22 oktober 2021 
(vrijdag 15 oktober 2021).

Opzet symposium
> Datum: vrijdag 22 oktober 2021 
>  Locatie: Ludger College, Doetinchem
>  Doelgroep: iedereen die zich oriënteert op het cultureel erfgoed, zoals: historische 

kringen, erfgoedcommissies beleidsambtenaren, organisaties die de naam Ludger 
dragen, managers in de recreatieve sector, maar ook docenten, managers van 
instellingen, mensen die werken bij ministeries, provincies, gemeenten en kenniscentra

>  Aantal: circa 200 tot 300 deelnemers

LEZERSPROFIEL
De lezer van Ludger glossy, zo wordt verwacht, is doorgaans ouder dan 40 jaar, heeft een 
goed gevulde portemonnee, leeft in een meerpersoonshuishouden en is bovengemiddeld 
hoog opgeleid (universiteit/hbo). 

Hulp of advies nodig?
Een advertentie reserveren? Onze accountmanager Mirjam Buitendam helpt je graag.

Titel: LUDGER. Stap in de wereld van zijn spiritualiteit
Adres: Prins Hendrikstraat 26, 7001 GL  Doetinchem
Telefoon: (0314) 37 84 04
E-mail: studio@monumentaal.com
Website: www.ludgerkring.nl
Verspreidingsgebied: Nederland
Oplage: 5.000 exemplaren
Verschijningsfrequentie: éénmalig
Hoofdredactie: Jasper van den Bovenkamp
Uitgever: Leo ten Have
Advertentieverkoop: Mirjam Buitendam (06) 13 05 42 02Ludger

Stap in de wereld van zijn spiritualiteit



Verschijndatum
Ludger dinsdag 15-10-2021

Advertentievormen en tarieven
 Breedte x hoogte in mm:     Uitvoering:        Kosten per plaatsing:
     
2/1 pag. 430x 277 mm  full colour €  2.025 
1/1 pag. 200 x 270 mm  full colour €  1.245 
1/2 pag. 200 x 133 of 98 x 270 mm full colour €  690 
1/4 pag. 200 x 62,5 of 98 x 133 mm full colour €  385  

Extra mogelijkheden
•  achterpagina: 15% toeslag  
•  omslag 2 en 3: 10% toeslag
•  voorkeursplaatsing: 5% toeslag
•  kosten bijlagen en inserts op aanvraag (zie ook onze website www.monumentaal.com)
   Indien onze studio uw advertentie moet opmaken dan zijn de kosten 125 euro per advertentie.

Bedrijfsprofielen
Bedrijfsprofielen zijn door de redactie geschreven informatieve bedrijfspresentaties.
1/1 pag. Bedrijfsprofiel full colour € 1.625
2/1 pag. Bedrijfsprofiel full colour € 2.950

Technische specificaties
Omvang: 92 pagina’s
Formaat: bladspiegel 230 x 297 mm zetspiegel 200 x 270 mm
Drukprocedé: offset
Papier soort: omslag 250 gr HV silk MC 1/0 voorzien van glanslaminaat 
 binnenwerk 100 gr HV mat opdikkend MC
Afwerking: garenloos gebrocheerd

Aanlevering advertentiemateriaal
Een hoge resolutie (certified) PDF, met (kleuren-) print van de advertentie.  Alle gebruikte beelden, 
illustraties en teksten dienen in CMYK te zijn (300 dpi). 

Tarievenkaart 2021 | glossy magazine

Alle tarieven zijn in euro en exclusief 21% BTW

Ludger
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Alle tarieven zijn in euro en exclusief  BTW

Tarievenkaart 2021 | Online
Banners
Het plaatsen van banners op de website van LudgerKring gaat per maand.

- Prominent,  3 maanden 150 euro,  6 maanden 350 euro. 

Afmetingen en plaatsen

• Prominent = max. 300 x 250 pixels

• Een banner mag bewegende beelden bevatten (zie voorbeelden op website)

• Een prominente plek is bovenaan de pagina, minder prominent op de rest van de pagina

• Andere afmetingen en plaatsen in overleg

Indien wij de banner voor u ontwerpen zijn de kosten125 euro en met beweging 195 euro.

 

Agenda
Het plaatsen van een bericht in onze agenda gaat per item.

- duur van aankondiging 1 maand 45 euro,  2 maanden 75 euro, 3 maanden 95 euro. 

Digitale nieuwsbrief
Met regelmaat wordt onze digitale nieuwsbrief verzonden aan een bestand van geïnteres-

seerde abonnees met actuele redactionele berichten. Per keer is er een advertorial mogelijk. 

Advertorial tekst; maximaal 350 tekens voor kop- en bodytekst, inclusief spaties, beeldmate-

riaal altijd vierkant aanleveren hoge resolutie in JPEG.  

- Advertorial per keer 295 euro.

Banner (= max. 600 x 250 pixels) wordt geplaatst tussen andere redactionele items.

Een banner mag bewegende beelden bevatten, andere afmetingen en plaatsen in overleg.

- Banner per plaatsing 125 euro, bewegende banner 250 euro. 

Indien wij de banner voor u ontwerpen zijn de kosten 125 euro en met beweging 195 euro.
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