
Sponsormogelijkheden 2016

p/jaar

Branche exclusiviteit x

Toegang tot alle netwerkevenementen (voor 1 persoon) x x x x

Website banner (roterend onder aan homepage) x

Vermelding website sponsor (uitleg AITHRA en doorlink) x x

Logovermelding digitale nieuwsbrief (4 edities per jaar) x x

Relevante nieuwsitems aanleveren digitale nieuwsbrief (4 edities per jaar) x x x
x 

Vier banners AITHRA gala (2x podium, 2x bij ontvangstbalie) x

Vermelding uitnodigings- en toegangskaart AITHRA gala x

Brochurepresentatie + banner tijdens ieder Netwerkevenement (indien gewenst) x x

Mogelijkheid om een netwerkavond te hosten x

Mogelijkheden om een netwerkavond in te vullen (in overleg met AITHRA) x  

Hosting netwerkevenement (ontvangst, catering, max 50 personen) x x

Vrijkaarten genodigden AITHRA gala 4 3 2 1

Extra gasten netwerkevenement 1 1

Advertorial AITHRA magazine 2 pagina’s x

Advertorial AITHRA magazine 1 pagina x

Advertentie AITHRA magazine 1 pagina x

Advertentie AITHRA magazine 1/2 pagina x

Sponsorbanner met alle logo’s plaatsen tijdens AITHRA gala x x x x

Verzamelpagina sponsorlogo’s in AITHRA magazine x x x x

Hoofdsponsor

Briljant

€ 5.000,-

Sponsor

Goud

€ 3.000,-

Sponsor

Zilver

€ 2.250,-

Sponsor

Paars

€ 995,-



Advertorial- en advertentie kosten  
Aithra magazine 2016

Advertorials
Tekst + opmaak 2 pagina’s € 950,-
Tekst + opmaak 1 pagina € 500,-
Fotografie (1 of 2 pagina’s)  € 200,-

Advertenties
1 pagina (formaat br 210 mm x h 297 mm excl. 3 mm overvul) € 375,-
1/2 pagina (formaat br 180 mm x h 135 mm) € 250,-
1/4 pagina (formaat br 85 mm x h 130 mm) € 150,-

Het aanleveren van de advertenties:
Afhankelijk van het sponsorpakket moet uw advertentie/logo aan de volgende specificaties voldoen:
Bestanden dienen worden te aangeleverd als PDF (certified), waarbij rekening moet worden gehouden  
met het volgende:
• Is de advertentie aflopend, dan moet de pdf voorzien zijn van snijtekens en een afloop van 3 mm rondom.
• Houd rekening met het plaatsen van tekst op minimaal 10 mm van de rand.
• Lettertypen invoegen (fonts embedded) of omzetten naar lettercontouren.
• Kleuropbouw in CMYK, RGB of PMS-kleuren

Aanleveren:
Via de volgende media kunnen uw bestanden worden aangeleverd:
• E-mail (max. 5 Mb): info@rianontwerp.nl.
• Grotere bestanden kunt u via File Transfer Service versturen, zoals YouSendit of Wetransfer.com
Lever uw materiaal altijd ruim op tijd aan om verrassingen te voorkomen.

Als u een bestand dat gemaakt is in een ander programma of formaat wilt aanleveren, verzoeken wij u vooraf 
even te overleggen om onverwachte printresultaten en andere problemen te voorkomen. 
Mocht u nog andere (technische) vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij u graag telefonisch te woord.

Advertentie/logo kunt u via een e-mail sturen naar info@rianontwerp.nl / 076 587 46 12

Alle bedragen zijn excl BTW.


