
AdvertentiemateriaalColofon print

Technische gegevens

VIVES ONLINE: Vives.nl & nieuwsbrief:

Verschijning en tarieven

•  Steunkleur niet mogelijk, opbouwen uit CMYK.

•  Digitaal aanleveren via FTP-server of e-mail.

•  Het materiaal dient uiterlijk op de ‘deadline’ 

binnen te zijn.

•  Formaat 1/1 pagina: 260 x 360 mm (bxh), met 

een afloop van 5 mm rondom aangegeven met 

snijtekens. 

•  Formaat 2/1 pagina: 520 x 360 mm (bxh), 

met een afloop van 5 mm rondom aangegeven 

met snijtekens. Let op bij over rug doorlopen  

van teksten en afbeeldingen!

•  Formaat 1/2  pagina: staand 118 x 336 mm  

(b x h) of liggend 244 x 168 mm (bxh), wordt 

in een kader geplaatst.

•  Formaat 1/4 pagina: staand 118 x 168 mm  

(bxh), wordt in een kader geplaatst.

•  Formaat 1/8 pagina: staand 118 x 360 mm  

(bxh), wordt in een kader geplaatst.

•  Bestandsformaat: hoge resolutie certified PDF 

(minimaal 300 dpi).

•  Fonts embedded in de PDF.

•  Minimale rasterwaarde beeldelementen: 10%.

•  Kosten veroorzaakt door aanleveren van 

niet-gereed advertentiemateriaal zullen tegen 

kostprijs worden doorberekend.

•  Op alle advertentieplaatsingen zijn onze alge-

mene leveringsvoorwaarden van toepassing, 

welke zijn op te vragen bij Reshift Digital BV.

Totale omvang
48 pagina’s selfcover

Bladspiegel
260 x 360 mm

Zetspiegel
240 x 340 mm

Afwerking
Geniet gebrocheerd

Binnenwerk
Drukprocedé: coldset

Papier: 54 grams UPM Mat

Druk
Fullcolour

Drukkerij
Rodi Media

Broek op Langedijk

Advertentie  €675

Banner  €675 (2 weken)

Blogs  Op aanvraag

Trainingen  Op aanvraag

Whitepapers  Op aanvraag

Vacatures  Op aanvraag

Agenda  Gratis

online specificaties op aanvraag

Toeslagen Voorkeursplaatsing +10%
Advertorial +25% (specificaties op aanvraag)
Cover 2 (alleen full color) +15%
Cover 3 (alleen full color) +15%
Cover 4 (alleen full color) +20%

Bijsluiter op aanvraag.

Advertentietarieven (Alle tarieven zijn exclusief BTW en per plaatsing)

Formaat 1x 2x 4x
2/1 pagina €4.500,- €4.200,- €4.000,-
1/1 pagina €2.475,- €2.257,- €2.194,-
1/2 pagina €1.685,- €1.539,- €1.498,-
1/4 pagina €1.165,- €1.061,- €990,-
1/8 pagina €595,- €540,- €495,-

Verschijningsdata
Nummer Thema’s schooljaar 2021/2022 Deadline Verschijning

Vives 
175

Digitaal onderwijs anno nu?
Blended learning – 

Lesgeven Op Afstand
15-09-2021 22-09-2021

Vives 
176

 NOT special
Learning Analytics/data 

analyse – Hybride Lesgeven
17-11-2021 24-11-2021

Vives 
177

IPON beursspecial
Hardware – Digitale Leermiddelen

19-01-2022 26-01-2022

Vives 
178

  Innovatie in een stroomversnelling
Software – Professionalisering

16-03-2022 02-03-2022

Vives 
179

Digitalisering & innovatie visie
Informatiebeveiliging & privacy

25-05-2022 01-06-2022

Het platform over 
onderwijsinnovatie & ICT

Richard Holkade 8, 2033 PZ Haarlem | T +31 (0) 23 543 00 00 | www.reshift.nl

Productinformatie en 
advertentietarieven Schooljaar 2021-2022powered by

Hoofdredactie Vives en 
vives.nl
Karin Winters 

karin@vives.nl

Uitgever
Stijn van de Blankevoort

Verschijningsfrequentie
2x per maand (woensdag)

Prijs abonnement
€12.50

Oplage Vives Magazine
14.911 abonnees

Oplage Nieuwsbrief Vives
17.004 abonnees

Bezoekers website vives.nl
6.500 unieke bezoekers p.m.

Trafficmanager
Marco Verhoog 

+31 (0)23 543 00 00

mverhoog@reshift.nl

Partnermanager
Marc Post

+31 (0)23 543 00 00

info@vives.nl

We gaan graag met u in gesprek o,m een passend cross 
mediaal voorstel voor uw organisatie te maken.

Het platform Vives, biedt uw organisatie de volgende 
mogelijkheden om zichtbaar te zijn;
• (non) commerciële artikelen
• Kennisdocumenten/white papers
• Aanbieden van trainingen
• Banners

• Webinars
• Vacatures
• Agenda
• Webinars



VIVES online:

VIVES nieuwsbrief:

Aanleverspecificaties platform Vives Online

Bericht vives.nl: 
•  Titel niet langer dan 40 tekens  

(graag zo kort mogelijk)

•  Grote afbeelding 800 x 450 px (bxh)

•  Kleine afbeelding 120 x 80 px (bxh)

Banner Vives.nl 
•  Banner XL  770 x 425 px (bxh)

•  Banner groot 330 x 520 px (bxh)

•  Banner klein 330 x 250 px (bxh)

 

White paper: 
•  Titel niet langer dan 40 tekens  

(graag zo kort mogelijk)

•  PDF 

•  URL (e.v.t.)

Vacature:
•  Titel niet langer dan 40 tekens  

(graag zo kort mogelijk) 

•  Afbeelding 330 x 170 px (bxh)

•  URL

 Trainingen: 
•  Titel niet langer dan 40 tekens  

(graag zo kort mogelijk)

•  Afbeelding 

•  Datum 

•  Locatie
•  Omschrijving inhoud training 

 

Agenda: 
•  Titel niet langer dan 40 tekens  

(graag zo kort mogelijk)

•  Datum 

•  Locatie
•  Omschrijving 

•  URL
 

Bericht
•  Titel niet langer dan 65 tekens  

(graag zo kort mogelijk)

• Kleine afbeelding 260 x 173 px (bxh)

• Grote afbeelding 800 x 450 px (bxh)

•  Aantal woorden max 365 tekens  

/ 50 woorden

• URL
Banner
Formaat 600 x 130 px (bxh)

Nieuwsbrief verzending
eerste en laatste woensdag 

van de maand

Richard Holkade 8, 2033 PZ Haarlem | T +31 (0) 23 543 00 00 | www.reshift.nl

Het platform over 
onderwijsinnovatie en ICT

powered by Productinformatie en 
advertentietarieven Schooljaar 2021-2022

VIVES Kennissessies:

Toon volledig online & live uw technieken, 

producten en services via onze studio of 

studio op locatie.

Neem contact op en we sturen u 
de brochure toe


