ADVERTEREN IN KLEIO
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KLEIO is het vakblad voor docenten geschiedenis en wordt uitgegeven door de Vereniging van docenten in Geschiedenis en
staatsinrichting in Nederland (VGN). Het blad richt zich op docenten in het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo) en
studenten/docenten van de lerarenopleidingen geschiedenis aan universiteit en hogeschool op ieder niveau.

Verschijning KLEIO in 2021
KLEIO verschijnt in 2021 zeven keer.
Het blad heeft een gevarieerde inhoud. Het bevat artikelen over historische onderwerpen, geschiedenisdidactiek en het
beroep van docent. Daarnaast zijn er columns, lessuggesties, tips voor boeken en musea. Ook besteedt KLEIO ruime aandacht
aan de eindexamens geschiedenis en de voorbereiding hierop. De oplage van KLEIO is 2000.

Nr.
KLEIO 1
KLEIO 2
KLEIO 3
KLEIO 4
KLEIO 5
KLEIO 6
KLEIO 7

Verschijningsdatum
3 februari 2021
24 maart 2021
5 mei 2021
23 juni 2021
1 september 2021
27 oktober 2021
15 december 2021

Aanleverdatum advertentie
18 januari 2021
8 maart 2021
19 april 2021
7 juni 2021
16 augustus 2021
11 oktober 2021
29 november 2021

Tarieven
KLEIO is een A4-blad. Het is geheel in full colour.
Prijzen:
Binnenwerk 1/1 pag. :
Binnenwerk 1/2 pag. :
Binnenwerk 1/4 pag. :
Omslag achterplat: 1/1 pag. :
Binnenkant achterplat/omslag 1/1 pag:
Website:

€ 735,€ 480,€ 375,€ 905,€ 797,€ 525,- (gedurende 2 maanden)

Een advertentie in KLEIO in combinatie met een advertentie op de website www.vgnkleio.nl kan voor 80 euro extra.
Bij het bestellen van drie of meer advertenties wordt korting gegeven.
Bijsluiters kunnen meegezonden worden. Prijs € 525,- voor een folder tot 15 gram; een kleine toeslag
afhankelijk van het gewicht bij zwaardere folders.

Aanleverspecificaties voor blad
Omvang:
1/1 pag. breedte 190 hoogte 277 mm (of 210 x 297 met 3 mm afloop)
1/2 pag. breedte 190 hoogte 133,5 mm
1/4 pag. breedte 90 hoogte 133,5 mm

Aanleverspecificaties voor website
Banner: 1160 bij 260 pixels en in JPEG aanleveren
Widget: 400 bij 400 pixels en in JPEG aanleveren
Voor nadere informatie, andere formaten, en het reserveren van plaatsruimte kunt u contact opnemen met Susanne
Elgershuizen, elgershuizen15@gmail.com, telefoonnummer: 06-13760125.

