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ALGEMENE INFORMATIE

titel : runner’s world

uitgegeven door : WPG Media

verschijningsfrequentie : 11x per jaar 

verschijningsdag : donderdag

advertentie-exploitatie : WPG Media

  Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam

  Postbus 2994, 1000 CZ Amsterdam

  telefoon: 020 - 551 85 38

   e-mail: media@weekbladpers.nl

  website: www.wpgmedia.nl

media order  : Jur Anepool

  telefoon: 020 - 551 85 43

  jur.anepool@weekbladpers.nl               

materiaal aan :  runners.nederland.adv@gmail.com

termijn van inzending : zie verschijnings- en sluitingsdata 

annuleringstermijn : 4 weken voor verschijnen

abonnementsprijs per jaar : € 61,95

losse nummerprijs : € 5,99 (editie 07/08: € 6,99)

algemene voorwaarden :  zie www.wpgmedia.nl

TECHNISCHE GEGEVENS

bladspiegel : 200 x 267 mm (bxh)

zetspiegel : 174 x 241 mm  (bxh)

drukprocedé : omslag: vellen-offset

   binnenwerk: offset-rotatie-heatset

papiersoort : omslag: 250 gr/m2 h.v. mat mc 

  binnenwerk: 70 gr/m2  graphosilk

afwerking : garenloos gebrocheerd (lumbeck) 

advertentiemateriaal :  certified PDF volgens de standaard  

‘Certified PDF tijdschriften Nederland’

   

       aflopende advertenties dienen altijd     

       voorzien te zijn van snijtekens. 

       kosten veroorzaakt door aanlevering van   

       niet gecertificeerd advertentiemateriaal   

  worden doorberekend.

verspreide oplage :     39.504 ex.

       NOM 2016Q3 - 2017Q2) 

bereikcijfers: :     160.000

       (NOM 2017Q1)

ADVERTENTIETARIEVEN 
losse prijs per plaatsing excl. btw

formaat             fullcolour   

1/4 pag.               €  2.134

1/3 pag.               €  2.674 

1/2 pag.               €  3.206        

2/3 pag                €  3.709

1/1 pag.               €  4.500

        

2/1 pag.               €  9.000

shopping  € 2.825

CONTRACTKORTING

 1% bij 2 plaatsingen

 2% bij 3 plaatsingen

 3% bij 4 plaatsingen

 4% bij 5 plaatsingen

 5% bij 6 plaatsingen

 6% bij 9 plaatsingen

 7% bij 12 plaatsingen

 8% bij 18 plaatsingen

 9% bij 24 plaatsingen 

aflopend/rugmarge 

 Er wordt geen toeslag berekend voor advertenties die aflopend en/of met 

rugmarge worden geplaatst.

plaatsingswensen 

 Een plaatsingswens kan niet als voorwaarde voor een plaatsingsopdracht 

worden aanvaard. Als voldaan kan worden aan de wens voor een speciale 

plaats (inclusief achterpagina) wordt een toeslag van 20% over het totale 

plaatsingsbedrag in rekening gebracht.

bijzonderheden  

Mee te hechten antwoordkaarten € 52 per duizend (overleg vooraf 

is noodzakelijk, alsmede aanlevering vijf zichtexemplaren). Voor het 

meehechten of insteken van bijlagen wordt op verzoek offerte gedaan. 

Voor speciale vormen van adverteren zie www.wpgmedia.nl.

FORMATEN EN AFMETINGEN
formaat  breedte x hoogte

  in mm

zetspiegel

1/4  □ 85 x 118

1/3 | 55 x 241

1/3 —                174 x 78

1/2 | 85 x 241

1/2 — 174 x 118

2/3 | 114 x 241

1/1  174 x 241

2/1  375 x 241

aflopend*

1/2 | 95 x 267

1/2 — 200 x 130

2/3 | 127 x 267

1/1  200 x 267

2/1  400 x 267

* 3 mm overvul noodzakelijk

WPG Media is uitgever van Happinez, Psychologie Magazine, Yoga Magazine, 

Runner’s World, Bicycling, Vrij Nederland en WPG Kindermedia. 

VERSCHIJNINGS- EN SLUITINGSDATA 2018

editie      verschijning aanleveren adv.

 01   21 december 01 december

 02   25 januari  05 januari

 03   22 februari 02 februari

 04   22 maart  02 maart

 05   26 april  06 april

 06   24 mei  04 mei

  
1

07/08   21 juni  01 juni

 09   23 augustus 03 augustus

 10   27 september 07 september

 11   25 oktober 05 oktober

 12   22 november 02 november

 


