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PRIJSLIJST BEVERBLAADJE 2022
enkel voor:

„Kleine“ VERENIGINGEN
PARTICULIEREN
SCHOLEN
die zich een jaar lang laten sponsoren door een
handelaar, vrij beroep, een „Grote“
of „Zeer grote“ vereniging

Hekkeniersstraat 20 | 8791 Beveren-Leie
www.beverblaadje.be | info@beverblaadje.be
info@software-applications.be | 056 72 40 08
BIC GEBABEBB | IBAN BE95 0011 6645 9958 | BE 0533.524.249
| Beverblaadje | grafisch ontwerp |
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BEVERBLAADJE:
UNIEKE FORMULE

PRIJSLIJST MET SPONSORING
Beste voorzitter, secretaris,
Het zijn moeilijke tijden voor een vereniging om nieuwe leden te werven. Wellicht heb je al gemerkt dat je met een
maandelijkse mailing naar de eigen leden, geen nieuwe bereikt.
Daarom biedt het Beverblaadje alle verenigingen een doeltreﬀende oplossing aan!

Laat uw maandartikel sponsoren door een bedrijf!
Veel voordelen:
• geen ﬁnanciële lasten voor uw vereniging,
• iedere maand bereikt uw vereniging 2300 gezinnen/potentiële leden,
• laat alle inwoners van Beveren-Leie, iedere maand, kennis maken met: de agenda van de vereniging, bijeenkomsten,
wedstrijden, etentjes, ﬁlmvoorstellingen, optredens, foto’s ...
• geen kopieerwerk meer en ronddragen van de vele ﬂyers,
• ook uw sponsor komt iedere maand (= 23.000 keer/jaar!) in beeld voor een heel lage prijs.
• voor uw sponsor is de factuur bovendien ﬁscaal aftrekbaar. WIN-WIN!
• mail ons iedere maand uw artikel, wij zorgen zelf voor de opmaak van uw kleurenadvertentie,
Wat zijn de afspraken?
• voor deze unieke formule werken we enkel met jaarcontracten (=10 edities, te starten wanneer je het wenst).
• hieronder vind je de toegelaten formaten, prijzen en vaste ruimte voor de sponsor,
• de sponsor krijgt, bij de aanvang van het contract, één factuur voor zijn boekhouding,
• de sponsor krijgt deze factuur na publicatie van de eerste editie,
• de vaste sponsorruimte/inhoud kan niet gewijzigd worden gedurende het jaar,
• advertenties die ons niet/te laat bereiken (zie onderstaande tabel) kunnen niet gerecupereerd
worden. Om dit te voorkomen ontvang je iedere maand, één week voor de volgende editie,
een herinneringsmailtje.
Zitten er nog addertjes onder het gras? NEEN!
Maak gebruik van deze prijsvriendelijke formule en maak uw activiteiten, iedere maand, kenbaar
aan gans Beveren-Leie! Veel succes.
Nog meer info? Mail naar info@beverblaadje of bel naar 056 72 40 08
Vriendelijke groeten,
Raf Demortier
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Maandblad exclusief voor Beveren-Leie: 2300 bussen.
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KOLOM 1

KOLOM 2

KOLOM 3

Kolom 1 = 65 mm

Rij 1 (h= 45 mm)

Kolom 1+2 = 132 mm
Kolom 1+2+3 = 200 mm

MODEL 6P

WERKTEKENING
BINNENBLADEN

Vaste
sponsorruimte

MODEL 2P

Vaste
sponsorruimte

MODEL 4P
499 € excl. BTW

Rij 4 (h= 189 mm)

Rij 3 (h= 142 mm)

Rij 2 (h= 94 mm)

647€ excl. BTW

254 € excl. BTW

Rij 5 (h= 239 mm)

Afgewerkt formaat (297 x 210 mm)
Hier wordt het Beverblaadje gesneden

ENKEL bij aflopend drukwerk +3 mm
Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen tot aan
deze rand. Zo verkrijg je na het snijden geen witte rand.

Veilige zone 5 mm

Rij 6 (h= 287 mm)

Blijf altijd 5 mm van de rand. Zo voorkom je dat uw tekst
(foto’s) bij afwerking van het Beverblaadje geknipt worden.
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s)
artitie l
p
l
a
t
aan
ikaa
imte ( al als vert
u
r
n
koze
onta
De ge owel horiz n w o r d e n !
e
kan z
gekoz

5

KOLOM 1

KOLOM 2

KOLOM 3

Kolom 1 = 65 mm

Rij 1 (h= 45 mm)

Kolom 1+2 = 132 mm

Rij 5 (h= 239 mm)

Rij 4 (h= 189 mm)

Rij 3 (h= 142 mm)

Rij 2 (h= 94 mm)

Kolom 1+2+3 = 200 mm

WERKTEKENING
BINNENBLADEN

MODEL 3P

Vaste
sponsorruimte

378 € excl. BTW

MODEL 9P
796 € excl. BTW

Vaste
sponsorruimte
Afgewerkt formaat (297 x 210 mm)
Hier wordt het Beverblaadje gesneden

ENKEL bij aflopend drukwerk +3 mm
Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen tot aan
deze rand. Zo verkrijg je na het snijden geen witte rand.

Veilige zone 5 mm

Rij 6 (h= 287 mm)

Blijf altijd 5 mm van de rand. Zo voorkom je dat uw tekst
(foto’s) bij afwerking van het Beverblaadje geknipt worden.
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