
ALGEMEEN 
Titel  Sprank, hét magazine voor beslissers 

in het sociaal domein

Uitgever  Divosa

Oplage 2.000

Doelgroep  Beslissers in het sociaal domein 

op de gebieden  werk & inkomen, 

participatie, zorg en welzijn

Verschijnt 10 x per jaar

CONTACTGEGEVENS
Mooijman marketing & sales 

Annelies Mooijman 

am@mooijmanmarketing.nl 

070-3234070 

2551 JS Den Haag

INHOUD
Sprank is hét magazine voor beslissers in 

het sociaal domein. Sprank houdt hen op 

de hoogte van actuele ontwikkelingen in het 

vakgebied en biedt een blik over de grenzen 

van de eigen gemeente, regio, sector en 

samenwerkingsverbanden. Sprank informeert, 

opinieert, inspireert en is op journalistieke leest 

geschoeid.

Thema’s die aan bod komen zijn participatie, 

inclusieve samenleving, transformaties in het 

sociaal domein, professionalisering, leiderschap 

en de verbindingen tussen jeugd, zorg en werk 

& inkomen.

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES
Het materiaal dient aangeleverd te worden 

als Certified pdf voor vellenoffset coated, 

voorzien van snijtekens en indien aflopend, 

met minimaal 3 mm afsnede. De kleuren 

dienen opgemaakt te worden in CMYK en 

beeldmateriaal moet een resolutie hebben 

van‘ 300 dpi. Indien advertenties niet aan 

bovenstaande specificaties voldoen (resolutie 

en kleur), wordt hiervan melding gemaakt, 

opdat er een nieuwe pdf aangeleverd kan 

worden. Dit kan extra kosten met zich 

meebrengen.

mediakaart 2018

ADVERTEREN: TARIEVEN

Tarieven full colour advertentie in tijdschrift

1/1 €1.499,-

1/2 €899,-

Toeslag omslagpagina 15 procent

PUBLICATIE-AGENDA 2018

Nr. Reserveren Sluiting Verschijnings-
datum

Thema

1 15 januari 22 januari 1 februari

2 5 februari 12 februari 1 maart

3 5 maart 12 maart 29 maart

4 3 april 9 april 26 april

5 7 mei 14 mei 31 mei Voorjaarscongres

6 11 juni 18 juni 5 juli

7 20 augustus 27 augustus 13 september

8 17 september 24 september 11 oktober Najaarscongres 

9 22 oktober 29 oktober 15 november

10 19 november 26 november 13 december

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

Grootte B H Afsnede

2/1 pagina aflopend 420 270 (+ 3mm)

1/1 pagina aflopend 210 270 (+ 3mm)

1/2 staand aflopend 100 270 (+ 3mm)

1/2 liggend aflopend 210 133 (+ 3mm)

1/1 pagina binnen zetspiegel 180 241

1/2 pagina staand binnen zetspiegel 88 241

1/2 pagina liggend binnen zetspiegel 180 118

IM  liggend binnen zetspiegel 180 53

ONLINE MOGELIJKHEDEN DIVOSA E-NIEUWSBRIEF

Banner + link €395,-

Webvertorial van 50 woorden met link €450,-

Sprank biedt naast advertenties nog een aantal andere communicatiemogelijkheden zoals 

inserts, meehechters of deelname aan het Podium voor Kennispartners. Informatie en 

tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.

ALLE VERMELDE TARIEVEN ZIJN EXCL. BTW


