
Advertentietarieven per plaatsing 2021
Full colour in binnenwerk
aantal plaatsingen per jaargang  1	 2	 4	
1/8 pagina 150,– 130,– 110,–
1/4 pagina 200,– 190,– 170,–
1/2 pagina 350,– 325,– 300,–
1/1 pagina 650,– 600,– 500,–
 
Full colour omslag (op aanvraag)
aantal plaatsingen 1× 2× 4×
1/4 pagina achter binnen 750,– 625,– 595,–
1/2 pagina achter binnen 900,– 775,– 745,–
1/1 pagina achter binnen/buiten 1.000,– 950,– 900,–
 
Advertentieformaten breedte × hoogte in mm
1/8 pagina staand smal (portrait) 44 	 133 mm 
1/8 pagina staand smal aflopend 50 	 145 mm  + 5 mm afsnee rondom 
1/8 pagina staand (portrait) 93 	 64 mm 
1/8 pagina staand aflopend 107 	 77 mm + 5 mm afsnee rondom 
1/8 pagina liggend (landscape) 182 	 28 mm 
1/8 pagina liggend aflopend 210 	 40 mm + 5 mm afsnee rondom
1/4 pagina staand 93 	 133 mm 
1/4 pagina staand aflopend 108 	 145 mm + 5 mm afsnee rondom 
1/4 pagina liggend 182 	 64 mm 
1/4 pagina liggend aflopend 210 	 64 mm + 5 mm afsnee rondom
1/2 pagina staand 93 	 276 mm 
1/2 pagina staand aflopend 108 	 297 mm + 5 mm afsnee rondom 
1/2 pagina liggend 182 	 133 mm 
1/2 pagina liggend aflopend 210 	 147 mm + 5 mm afsnee rondom
1/1 pagina 182 	 277 mm 
1/1 pagina aflopend 210 	 297 mm + 5 mm afsnee rondom
 
Adverteren op de website
Op de openingspagina 100,–  per maand
Banner op de website 250,– per maand
 
Verschijning 4 × per jaar oplage   1000 ex.
 
 Het TIG biedt naast de advertenties nog een andere communicatiemogelijkheid, namelijk het meezenden van een insert. 
Het tarief hiervoor is op aanvraag beschikbaar. 

Advertentiemateriaal uiterlijk aanleveren
Algemeen thema jaargang 2021: Zelfherstellend vermogen en gezondheidsbevordering
tig 1-2021 Subthema’s: Basisprincipes, en waarden in de gezondheidszorg; Immuunsysteem; Supplementen;  

Beschermen van levende individu of gemeenschap
verschijnt  medio maart uiterlijk aanleveren 1 februari
tig 2-2021 Subthema’s: Invloed van leefstijl; Fytotherapie; Blue zones; Fermenteren; Microbioom; Personalized Medicine
verschijnt  medio juni uiterlijk aanleveren 1 mei 
tig 3-2021 Subthema’s: Invloed van emoties; Fytotherapie, homeopathie, psychotherapeutische interventies, 

traumaverwerking; Healing environment; Cortex, integratie emoties
verschijnt  medio september uiterlijk aanleveren 1 augustus
tig 4-2021 Subthema’s: Invloed van zingeving en spiritualiteit; Mind-Body Medicine; yoga, meditatie, Qi-Gong;  

Geestelijke verzorgers
verschijnt  medio december  uiterlijk aanleveren 1 november

Aanleveren
Digitaal aanleveren als Certified PDF MagazineAds_1 v3 (steunkleuren opbouwen als full colour cmyk) 
Per email, of grote bestanden met ‘www.wetransfer.com’ naar:  rvh49@xs4all.nl 
Roland van Helden  t • 020 453 96 00 | m • 06 547 35 316


