
Mediakaart 2020
Samenwerking met de NCV

De Nederlandse Coeliakie Vereniging is, met zo’n 19.000 leden en donateurs, een van de snelst groeiende patiëntenverenigingen 
van Nederland. Maandelijks melden zich ongeveer 130 nieuwe leden aan om lid te worden. We zijn er voor mensen met de auto-
immuunziektes coeliakie en dermatitis herpetiformis en voor iedereen die om andere redenen een glutenvrij dieet moet volgen. 
Daarnaast zijn we er ook voor familie en vrienden die glutenvrij eten willen klaarmaken.
Voor producenten en leveranciers van glutenvrije producten, horeca en retail bieden wij de mogelijkheid om hun producten 
onder de aandacht te brengen van deze doelgroep. Zie ook www.glutenvrij.nl/adverteren

1. Magazine
Zie ook www.glutenvrij.nl/magazine   
        
Ons Magazine verschijnt vier keer per jaar en wordt in een 
oplage van bijna 19.000 exemplaren verzonden aan al onze 
leden en donateurs. U bereikt hiermee een grote doelgroep 
van mensen die een glutenvrij dieet volgen.

Tarieven
Buitenkant achter  € 1.999 ,-
Binnenkant achter  € 1.620 ,-
Binnenkant voor  € 1.510 ,-
Spread (dubbele pagina)  € 2.600 ,-
Hele pagina  € 1.350 ,-
Halve pagina  € 815 ,-
Kwart pagina  € 420 ,- 
  

Indien u 4 keer per jaar bij ons adverteert passen wij 10% 
KORTING toe. Tevens bieden wij de mogelijkheid om voor één 
week een GRATIS BANNER op de homepage van onze website 
te plaatsen.

Insert
Wilt u een insert meesturen met het magazine, neemt u dan 
gerust 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
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Deadlines advertenties 2020
Nummer 1
Reserveren voor 20 januari 2020
Aanleveren voor 10 februari 2020
Matdatum 6 maart 2020

Nummer 2
Reserveren voor 27 april 2020
Aanleveren voor 18 mei 2020
Matdatum 12 juni 2020

Nummer 3
Reserveren voor 17 augustus 2020
Aanleveren voor 7 september 2020
Matdatum 9 oktober 2020

Nummer 4
Reserveren voor 19 oktober 2020
Aanleveren voor 2 november 2020
Matdatum 4 december 2020

Aanleverspecificaties advertentiemateriaal
• Aanleveren als certified PDF.
• Al het gebruikte beeldmateriaal dient een resolutie van mini-

maal 300 dpi te hebben.
• Alle kleuren dienen CMYK te zijn; dus geen steunkleuren

(PMS/Pantone), RGB, Lab, etc.
U kunt uw advertentie mailen naar 
accountmanagement@glutenvrij.nl
Let op: Programma’s als Microsoft Word, Publisher, CorelDraw, 
Paint en dergelijke zijn niet geschikt om certified PDF’s mee te 
maken.

2. Website Glutenvrij.nl
Zie ook www.glutenvrij.nl

Onze website wordt jaarlijks meer dan 1,5 miljoen keer bezocht 
en biedt diverse mogelijkheden voor adverteren. 

Banner op homepage 2 weken  € 975 ,-
(formaat 750 x 220 px)
Banner op homepage 4 weken € 1.295 ,-
(formaat 750 x 220 px)

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

• Het is ook mogelijk een banner te laten plaat-
sen op diverse landingspagina’s: 600 x 220 px.
Deze prijs is in overleg.

• Voor een (animated) GIF, houd dan rekening
met de aangepaste formaten 720 x 220 px of
560 x 220 pix.

U kunt uw banner mailen naar 
accountmanagement@glutenvrij.nl

3. Markten
Zie ook www.glutenvrij.nl/markten

De NCV organiseert vier keer per jaar grote markten. De markten 
zijn bedoeld om de leden van de NCV kennis te laten maken met 
glutenvrije producten, om te laten proeven, om te profiteren 
van speciale voordelen, maar ook om elkaar te ontmoeten, de 
diëtist te spreken of om een lezing bij te wonen. De markten 
trekken tussen de 1200 en 3200 mensen. De grootste markt 
vindt plaats op de Nederlandse Coeliakie Dag in Vianen.

Tarieven
€ 35,- per strekkende meter per markt. 

Data 2020
7 maart 2020 Veldhoven
4 april 2020 Nederlandse Coeliakie Dag, Vianen
31 oktober 2020                 Hoofddorp
28 november 2020 Assen 

Voor informatie kunt u mailen naar 
accountmanagement@glutenvrij.nl

4. Welkomstpakket en informatiepakket
Maandelijks verwelkomen wij gemiddeld 130 leden. Zij ont-
vangen van ons een informatiepakket en een welkomstpakket 
met glutenvrije producten. Dit is een ideale manier om uw 
doelgroep kennis te laten maken met uw producten.

Tarieven
Informatiepakket
€ 1,20 per flyer per pakket (max. 20 gram).

Welkomstpakket
€ 0,50 per flyer per pakket.
€ 1,35 per product per pakket.

Voor informatie kunt u mailen naar 
accountmanagement@glutenvrij.nl
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5. Crossed Grain keurmerk
Het Veilig Glutenvrij Keurmerk, het zgn. Crossed Grain, biedt uw 
klanten een goede herkenbaarheid van glutenvrije producten. 
De tarieven hiervan zijn afhankelijk van de omzet per product 
en de regio.

Licentiekosten 2020 
• Startbedrag (alleen te voldoen eerste jaar) € 500 ,- 
• Vaste administratie fee op jaarbasis € 500 ,-
• Variabele, omzetgerelateerde fee op jaarbasis
 (zie onderstaande tabellen)

Nationale licentie: 
gebied Nederland/België/Luxemburg

Omzet Licentievergoeding
0 – 50.000  € 250 ,-
50.000 – 100.000  € 500 ,-
100.000 – 500.000 € 1.000 ,-
500.000 – 1.000.000  € 2.000 ,-
1.000.000 – 5.000.000  € 5.000 ,-
5.000.000 – 10.000.000  € 7.500 ,-
10.000.000 – 15.000.000  € 10.000 ,-
> € 15 miljoen gelieve contact op te nemen

Europese licentie: 
gebied Europa (incl. Nederland/België/
Luxemburg)
Variabele, omzetgerelateerde fee op jaarbasis:
Omzet Licentievergoeding
0 – 50.000  € 500 ,-
50.000 – 100.000  € 1.250 ,-
100.000 – 500.000  € 1.500 ,-
500.000 – 1.000.000  € 3.000 ,-
1.000.000 – 5.000.000  € 6.000 ,-
5.000.000 – 10.000.000  € 10.000 ,-
10.000.000 – 20.000.000  € 15.000 ,-
> € 20 miljoen  € 21.000 ,-

NB: De Europese licentietarieven gelden indien:
• uw totale omzet op gelicentieerde producten 100.000 euro 

of meer bedraagt, én
• 15% van uw totale omzet op  

gelicentieerde producten wordt 
verkregen uit export.

Voor verdere informatie kunt u 
mailen naar licentie@glutenvrij.nl
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