
Tarieven VVA Magazine 2018

VVA Magazine is het ledenmagazine van de alumnivereniging VVA Larenstein. Leden zijn afgestu-

deerden van Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon MBO Velp. Het magazine brengt inhou-

delijke ontwikkelingen in beeld, volgt de arbeidsmarkt en het onderwijs, gaat in op carrières en 

carrière-ontwikkeling, brengt berichten uit de vereniging en portretteert bedrijven/organisaties 

en vakgenoten met een bijzondere visie. Het magazine verschijnt zes maal per jaar voor leden en 

relaties,  waarvan drie maal in de vorm van een ezine. Nummer 4 is een ‘special’ met een oplage 

van ca 15.000 exemplaren. Deze wordt verstuurd aan alle alumni van Helicon MBO Velp en  

Hogeschool Van Hall Larenstein Velp en aangeboden aan studenten.

Deadlines en verschijningsdata 2018

Advertentiemogelijkheden
Magazine

pagina binnenzijde 210 mm x 270 mm  € 1230,-

1 pagina achterzijde 210 mm x 270 mm  € 1230,-

1⁄2 liggend/staand 210 mm x 133 mm/ 103 mm x 270 mm € 780,-

1⁄4 staand  103 mm x 132.5 mm  € 435,-

1⁄8 liggend  103 mm x 64.5 mm  € 240,-

Tarieven website Vacature 1 mnd website en  1x nieuwsbrief €  150,-

Bijsluiters, anders Op aanvraag

Ezine

Banner  afh van grootte v.a. € 95,-

Video  afh van grootte v.a. €  295,-

Combinatie advertenties met interview: vraag naar de mogelijkheden!

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Het advertentietarief in VVA Magazine 4 is vanwege 
de verhoogde oplage voor niet-deelnemers aan de Carrièrebeurs 20% hoger.

De invulling van de commerciële ruimtes wordt verzorgd door  

Medialijn bv T 0314-763735 Sandra Hepping E: s.hepping@medialijn.nl

MAGA
ZINE

ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL LARENSTEIN  EN HELICON MBO VELP 

Magazine / 
Ezine  

1 ezine

2 magazine

3 ezine

4 special

5 ezine

6 magazine

Verschijningsdatum 
magazine /ezine

23 feb

27 apr

15 jun

28 sept  

09 nov

21 dec

Deadline aanlevering
advertentie 

21 feb

11 apr

14 jun

12 sept

07 nov

05 dec

Deadline reservering 
advertentie 

19 feb

04 apr

13 jun

05 sept

05 nov

28 nov

Vereniging van 
  Afgestudeerden Larenstein


