Adverteren
met Klasse
Klasse is een multimediaal communicatieplatform
dat onderwijsprofessionals waardeert, versterkt
en verbindt door onafhankelijke, opbouwende
journalistiek en herkenbare inspiratie.
Wat krijg jij bij Klasse als je adverteert:
Gegarandeerde zichtbaarheid door gezond evenwicht tussen
eigen content en publiciteit
Keuze tussen verschillende kanalen online en offline
85% van de leraren evalueert Klasse als uitstekende
informatiebron, je lift mee op dit imago
Hoge click through rates, open rates en bezoekerscijfers
via de online kanalen
Aanwezigheid van het magazine tot in de lerarenkamer en
het klaslokaal
Grote en specifieke doelgroep
Heldere rapportage na publicatie
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Waarom adverteren in
Klasse magazine?

Jouw boodschap op papier in elke lerarenkamer in Vlaanderen én
bij meer dan 21.000 betalende abonnees thuis.
Klasse Magazine, dat is:
Het enige onderwijsblad met een gegarandeerd en ruim bereik
Een totale oplage van 32.000 exemplaren, waarvan 21.000
betalend, 7000 voor de lerarenkamer en 4000 voor de startende
leraren
Publicaties op cruciale momenten in het schooljaar:
september, december, maart en juni
Sterke verhalen, tips en tricks
Een etalage voor het aanbod van de Lerarenkaart
Jij krijgt:
Vormelijke en inhoudelijke vrijheid *
Jouw boodschap paginagroot vanaf 0,15 euro per adres
Een exemplaar van het magazine voor je persoonlijke archief

Technische specificaties advertentie
Afmetingen (hele pagina)
192 mm breed x 257 mm hoog
Afmetingen (halve pagina)
93.5 mm breed x 257 mm hoog
Resolutie – 300dpi CMYK
(zonder ingesloten kleurprofiel)
Extensies – PDF
(versie: PDF/ X-1a:2001)
Klasse voorziet 5 mm witrand rond de advertentie
Advertenties staan steeds op de linkerpagina

* Onder voorbehoud van goedkeuring van de redactie

Het aantal advertenties per nummer is beperkt om een optimale zichtbaarheid te garanderen.

Aanleveren 3 weken voor
verschijningsdatum
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Het magazine wordt gedrukt
op 32.000 exemplaren
Er landt een exemplaar in
alle 7000 lerarenkamers

December
Maart
Juni

September

Pagina

€ 4940

€ 6200

Halve pagina

€ 3211

€ 4030

Dubbele pagina

€ 9880

€ 12.400

Cover 2

€ 6422

€ 8060

Cover 3

€ 5681

€ 7130

€ 12.039*

€ 12.039*

Advertentieruimte

Lifting / exclusieve bijlage

* Prijs lifting / exclusieve bijlage onder voorbehoud
Geen BTW verschuldigd op voorgaande bedragen als gevolg van artikel 6 van het BTW-wetboek,
niet-belastingplichtige rechtspersoon
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Kortingen
15% (niet cumuleerbaar) kan aangevraagd
worden door:
•
•
•
•
•

Reclameagentschappen (commissieloon)
Overheden (Europees, federaal, gemeenschappen / gewesten
& provincies)
Scholen in functie van een personeelsadvertentie
Niet-gouvernementele organisaties
Partners Lerarenkaart (uitsluitend geldig voor partners die
op jaarbasis een permanent en educatief voordeel aanbieden,
exclusief voor leraren)

Volumekorting is mogelijk:
•
•

10% vanaf 4 volledige pagina’s in Klasse Magazine of online*
25% vanaf 6 volledige pagina’s in Klasse Magazine of online*

* Advertenties zijn op te nemen binnen een periode van 12 maanden
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