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Onafhankelijk facilitair vakblad voor kerken
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De vrijwilligers worden vaak voor vragen of problemen gesteld waar zij niet dagelijks
mee te maken hebben. Dan begint een zoektocht naar informatie en leveranciers.
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Kerken.nl

Kerkmagazine is een vakblad voor

Elk nummer heeft een speciaal thema,

De website Kerken.nl is een nieuw

beheerders en kosters van duizenden

maar daarnaast ook algemene artikelen

platform voor kerkelijk beheer. Beheerders

Nederlandse kerken. Een eigentijdse, full

en informatie. In de rubriek ‘Nieuws’

en bestuurders van kerken vinden daar

colour uitgave met nuttige artikelen, tips

worden persberichten opgenomen van

nieuws, tips en achtergrondinformatie

en testen. Maar ook met aantrekkelijke,

organisaties die interessant nieuws voor

over allerlei facilitaire zaken.

informatieve achtergrondartikelen over

kerken hebben. Bijvoorbeeld over een

Elke adverteerder van Kerkmagazine heeft

kerkelijke beheerszaken.

nieuw product of dienstverlening, een

een eigen profielpagina met informatie,

open dag of informatiebijeenkomst.

contactgegevens, foto’s, filmpjes, nieuws
en referenties.

Mediakaart 2022
Doelgroep

Nabestelling

Colleges van Kerkrentmeesters, Commissies
van Beheer, besturen etc. van alle kerken in
Nederland; Protestants, Katholiek, Evangelisch,
Gereformeerd etc.

M

Tegen betaling van € 8,95 per
exemplaar + portokosten.

Vier maal per jaar.

Verspreiding
Kerkmagazine wordt verzonden naar
kerkrentmeesters, beheerders, kosters in
alle kerken en evangelische gemeenten in
Nederland, ongeacht tot welke denominatie zij
behoren. In totaal bijna 5.000 adressen.

Tarieven
(incl. vermelding op Kerken.nl)
		
Eenmalig
1/1 pagina
€ 1.275,00
1/2 pagina
€ 795,00
1/4 pagina
€ 475,00

4x plaatsing
€ 1.125,00
€ 675,00
€ 400,00

Toeslagen
Omslag pagina 2, 3 en 4: 25%. Bijsluiters en
meehechters op aanvraag.
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Uitgever

Technische gegevens
Zetspiegel
190 x 277 mm
Formaat Afgewerkt: A4
Papierkwalititeit
135 grams selfcover
Druk:		
geheel full colour
Bestand:
certified PDF

Verschijning
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Kerk in de stad
, stad in de kerk
Grote Kerk
Wageningen

Minister Ingrid van

Engelshoven en
monumentale kerken
• Eerste hulp bij
kerkbeheer • Cor
ventilatie • Irene
de Raadt over protestan
Vriens over
ts kerkbeheer • Coversto
covers • Womme
ry: updates bij tien
ls: spits op verrotte
De draaiende kerk
balken • De rijdende
van Almere Poort
mini-kapel van Ovezand
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e
nieuws van Arnhem
tot en met Zutphen
Dossier Multifun
ctioneel gebruik
& Verhuur

rooms-katholiek

spraakmakende

Jaargang 11 - nummer

Formaten
1/1 pagina aflopend
			
			

210 x 297 mm
3 mm overvul
aan alle kanten.

1/1 pagina zetspiegel
1/2 pagina liggend		
1/2 pagina staand		
1/4 pagina staand		

190 x 277 mm
190 x 133 mm
90 x 277 mm
90 x 133 mm

Tarieven voor opmaak advertentie
Wij kunnen de advertentie ook voor u
vormgeven. U levert tekst in Word en
beeldmateriaal als jpg, tif of eps, minimaal
300 dpi. Tarieven op aanvraag.

Helderblauw bv
Postbus 209
3770 AE Barneveld
www.helderblauw.nl
KvK nr. 08178996
BTW nr. 8197.23.393.B01

4 - December 2020

Advertentie exploitatie
ER-Communicatie
info@er-communicatie.nl
Sonja Rothuis: 06 3985 4234
Ed Rothuis: 06 2702 8877
Tarieven zijn excl. BTW
Tarieven gebaseerd op aanlevering van
compleet, drukklaar aangeleverd
materiaal. Tarieven gelden voor één
plaatsing. Tarieven zijn excl. eventuele
opmaak door uitgever.

Belangrijke data
Kerkmagazine 2022-1
Kerkmagazine 2022-2
Kerkmagazine 2022-3
Kerkmagazine 2022-4

Aanleverdatum
12 januari 2022
26 april 2022
10 augustus 2022
25 oktober 2022

Verschijningsdatum
11 februari 2022
27 mei 2022
9 september 2022
25 november 2022

uitgeverij & beursorganisatie

Tevreden adverteerders
Kerkmagazine heeft een grote groep vaste adverteerders.
Nieuwe adverteerders die eenmalig eens wilden adverteren,
blijven toch vaak hangen.

Feiten en Cijfers*

Zoals een adverteerder zei: “Uit mijn eerste advertentie kreeg
ik direct drie orders en vijf offerteaanvragen!”

* Representatief onderzoek i.s.m. Christelijke Hogeschool Ede in 2019

Kerkmagazine is een uitgave van Helderblauw BV – www.kerkmagazine.nl

