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BLADFORMULE
Wie wil weten wat er speelt in de beeldende kunst leest BK-informatie. Al ruim 36
jaar informeert BK-informatie beeldend kunstenaars. Zowel personen als
instellingen werkzaam in de beeldende kunst vinden bij ons gerichte en
objectieve informatie waar ze hun voordeel mee kunnen doen. BK-informatie
brengt vraag en aanbod voor professionele beeldende kunstenaars samen. De
ruim 8.500 abonnees – meer dan 90% beeldend kunstenaar, waaronder veel
jonge kunstenaars – onderstrepen dat. Het blad wordt niet gesubsidieerd en is
voor iedereen betaalbaar.
LEZERSPROFIEL
BK-Informatie heeft ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke abonnees. Het
blad trekt jonge kunstenaars, die over het algemeen trouw abonnee blijven. Ruim
60% van de huidige lezers is al meer dan 10 jaar lid. Van de ruim 90% beeldende
kunstenaars werkt 60% fulltime als kunstenaar; de rest werkt parttime. De
overige 10% zijn veelal op een andere manier werkzaam binnen de creatieve
sector.
INTERESSES
Lezers van BK-informatie bezoeken als beeldend kunstenaar met grote regelmaat
tentoonstellingen en galerieën. Ook hebben zij interesse in kunstmaterialen,
kunstfotografie en kunstverkoop.
BEREIK
BK-informatie verschijnt in een oplage van 9.000 exemplaren. Het blad heeft
8.500 abonnees. De rest van de oplage wordt verspreid ter promotie.
www.BK-info.nl
De website van BK-informatie, www.BK-info.nl heeft 10.000 unieke bezoekers
per maand

BK-INFORMATIE
Titel : BK-informatie
Ondertitel : Tijdschrift voor Beeldend Kunstenaars
Uitgave van : Stichting BK-informatie
Hoofdredacteur : Xandra Nibbeling
Verschijningsfrequentie : 8 x per jaar
Abonnementsprijs : € 16,- per jaar
TECHNISCHE GEGEVENS
Drukprocédé : offset
Papiersoort : 100 grms hv silk mc
Bladspiegel : 215 x 285 mm
Zetspiegel :
198 x 236 mm

ADVERTENTIEFORMATEN EN -PRIJZEN (b x h in mm)
1/1 pagina
215 x 285 + 5 mm afloop
€ 1250,1/2 pagina
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1/4 pagina
staand 97 x 116
€ 380,1/8 pagina
liggend 97 x 55
€ 200,Voorkeursplaatsing
Backcover
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Tarieven voor bijsluiters , meehechters of advertorials op aanvraag.
Prijzen exclusief BTW.
Speciale halfjaaraanbieding
4 x een 1/8 pagina (97 x 55 mm) in 4 opeenvolgende edities met 1 maand gratis
banner op www.bk-info.nl
prijs € 750,-

ONLINE ADVERTEREN
Banner 300 x 300 pixels
Max 40 KB, JPEG of GIF
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AANLEVERSPECIFICATIES
Digitaal advertentiemateriaal dient opgemaakt in Adobe InDesign of Quark Xpress
aangeleverd te worden, of als Certified PDF, EPS of TIFF. 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.
Aanleveren advertenties: studio@virtumedia.nl (o.v.v.
titel en editienummer)
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