
Mediakaart 2023
Bereik de glutenvrije consument in samenwerking met de NCV!

De Nederlandse Coeliakie Vereniging is, met ruim 19.000 leden, een snelgroeiende patiëntenvereniging. Maandelijks 
worden gemiddeld zo’n 140 personen lid van onze vereniging. We zijn er voor mensen met de auto-immuunziektes coeliakie 
en dermatitis herpetiformis en voor iedereen die om andere redenen een strikt en levenslang glutenvrij dieet moet volgen. 
Daarnaast zijn we er voor familie en vrienden die glutenvrij eten willen klaarmaken.
Wij bieden producenten en leveranciers van glutenvrije producten, horeca en retail de mogelijkheid om hun producten onder 
de aandacht te brengen van deze doelgroep. Zie ook www.ncv.nl/producent-leverancier

1. Glutenvrij Magazine
www.ncv.nl/gminkijken

Glutenvrij Magazine verschijnt vier keer per jaar en wordt 
in een oplage van 20.000 exemplaren verzonden aan al onze 
leden en donateurs. U bereikt hiermee een grote 
doelgroep van mensen die een glutenvrij dieet volgen.

Tarieven
Buitenkant achter  € 2.075 ,-
Spread (dubbele pagina) € 2.950 ,-
Hele pagina  € 1.750 ,-
Halve pagina  € 999 ,-
Kwart pagina  € 525 ,- 

• Licentiehouders van het Crossed Grain glutenvrij keurmerk
bieden wij op advertentietarieven 10% korting.

• Bij een advertentie in 4 opeenvolgende nummers van Glutenvrij 
Magazine bieden wij (aanvullend) 5% korting.

Voor uw reservering of verdere informatie kunt u mailen naar  
accountmanagement@glutenvrij.nl

Insert
Wilt u een insert meesturen met ons kwartaalblad Glutenvrij 
Magazine? Dat kan! U kunt uw drukwerk aanleveren voor dis-
tributie met ons magazine. Neem voor verdere informatie over 
de mogelijkheden, specificaties en handlingskosten contact 
op via accountmanagement@glutenvrij.nl

Advertentieformaten
Beeld  Formaat

2/1 420 x 297 mm
(spread) (+ 5 mm afloop en snijtekens)

1/1 210 x 297 mm
(hele aflopend) (+ 5 mm afloop en snijtekens)

1/1
(hele zetspiegel) 190 x 280 mm

½ 92 x 280 mm 

½ 190 x 135 mm

¼ 92 x 135 mm

¼ 190 x 65 mm

- 1 -

Man / vrouw verdeling leden Leeftijd leden in jaren

28% 

man

72%

vrouw 0 - 5 6 -12 12 - 18 19 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75 75+

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

https://www.ncv.nl/
https://www.ncv.nl/professionals/producent-of-leverancier-van-glutenvrije-producten
http://www.ncv.nl/gminkijken
mailto:accountmanagement%40glutenvrij.nl?subject=
AndreaWesseliusNCV
Doorhalen



Deadlines advertenties 2023
GM 1
Reserveren voor maandag 16 januari 2023
Aanleveren voor 
Matdatum 

donderdag 9 februari 2023 
vrijdag 3 maart 2023

GM 2
Reserveren voor maandag 24 april 2023
Aanleveren voor 
Matdatum 

donderdag 8 mei 2023 
vrijdag 9 juni 2023

GM 3
Reserveren voor maandag 21 augustus 2023
Aanleveren voor 
Matdatum 

donderdag 31 augustus 2023 
vrijdag 6 oktober 2023

GM 4
Reserveren voor maandag 16 oktober 2023
Aanleveren voor 
Matdatum 

donderdag 2 november 2023 
vrijdag 1 december 2023

Aanleverspecificaties advertentiemateriaal
• Aanleveren als certified PDF.
• Resolutie minimaal 300 dpi.
• Alle kleuren CMYK; dus geen steunkleuren (PMS/Pantone),

RGB, Lab, etc.

Let op: Programma’s als Microsoft Word, Publisher, CorelDraw, 
Paint en dergelijke zijn niet geschikt om certified PDF’s mee te 
maken.

U kunt uw advertentie mailen naar 
accountmanagement@glutenvrij.nl

2. Website Glutenvrij.nl
www.glutenvrij.nl

Onze website heeft jaarlijks ruim 1 miljoen paginabezoeken 
en biedt diverse mogelijkheden voor adverteren. 

Bannerformaten:
Home   728 x 210 px
Landingspagina  336 × 280 px 

Banner homepage 2 weken   € 1.199 ,-
Banner landingspagina 2 weken  € 999 ,-
Combi Banner home + landingspagina 
2 weken   € 1.699 ,-
Banner homepage 4 weken   € 1.750 ,-
Banner landingspagina 4 weken   € 1.550 ,-
Combi Banner home + landingspagina 
4 weken   € 2.499 ,-

• U kunt uw banner aanleveren als JPG, PNG of (animated) GIF.

Licentiehouders van het Crossed Grain glutenvrij keurmerk 
bieden wij 10% korting. Neem gerust contact met ons op voor 
verdere informatie accountmanagement@glutenvrij.nl

U kunt uw banner mailen naar 
accountmanagement@glutenvrij.nl

3. Markten
De NCV organiseert ieder jaar een aantal glutenvrije 
markten. Deze markten, die een dagdeel duren, zijn erg 
populair en worden goed bezocht. 

De Nederlandse Coeliakie Dag, met o.a. een glutenvrije markt 
(ca. 3.000 bezoekers), vindt plaats op zaterdag 15 april 2023. 
Voor de overige marktdata verzoeken wij u onze website in de 
gaten te houden: www.ncv.nl/glutenvrije-markten.

Tarieven
€ 40,- per strekkende meter.
€ 15,- voor gebruik stroom.

4. Welkomstpakket
Maandelijks verwelkomen wij gemiddeld 140 nieuwe leden. 
Zij ontvangen van ons een welkomstpakket met glutenvrije 
producten. Dit is een ideale manier om uw doelgroep kennis 
te laten maken met uw producten.

Tarieven
€ 0,55 per flyer per pakket.
€ 1,45 per product per pakket.

Licentiehouders van het Crossed Grain glutenvrij keurmerk 
bieden wij 10% korting op deze tarieven. 

Voor informatie kunt u mailen naar 
accountmanagement@glutenvrij.nl
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