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AT
HÉT MAGAZINE VOOR MACHINAAL HANDWERKEN

StitchatHome is een uniek en onafhankelijk
Nederlands magazine dat vier maal per
jaar informeert en inspireert over
machineborduren, quilten, naaien, punchen,
locken, digitaliseren van borduurpatronen
en vrij machinaal borduren!

Inspirerend
Praktisch
Compleet

met een keur aan creatieve ideeën en werkstukken,

BLOCKNOTE
BORDUREN
Een leuk kado
voor iedereen!

Boordevol ..
zelfmaakideeen
en gratis
patronen

Proost!

DIT DRIELUIK PAST BIJ ELK FEEST!

alle trends en aanverwante artikelen zoals quilten,
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locken, naaien, snijplotter en punchen.

AT
HÉT MAGAZINE VOOR MACHINAAL HANDWERKEN

met duidelijk patronen, werkbeschrijving en
tekeningen, informatie over de nieuwste modellen
naai-, lock-, en borduurmachines, aanverwante
materialen en software.
door de uitgebreide tips en hints, dealeroverzicht,
beurzen- en evenementenoverzicht, boekbesprekingen

GINGKO
LOPER

Boordevol ..
zelfmaakideeen
en gratis
patronen

Lampionplant

EN OOK: QUILT IN ESCHER-STIJL

en de laatste nieuwtjes op het vakgebied.

(DEEL 1)
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AT
HÉT MAGAZINE VOOR MACHINAAL HANDWERKEN

StitchatHome een unieke inspiratiebron voor tal van lezers, zowel
voor particulieren als voor professionele afnemers. Een vaktijdschrift
dat meer en meer gewaardeerd wordt door een groeiende groep
creatieve, handvaardige mensen en semi-professionals die
machineborduren, quilten, naaien en borduurpatronen digitaliseren

DAMES OP UW
STRANDLAKEN
én
OP UW TAS VAN
HORRENGAAS!
Boordevol ..
zelfmaakideeen
en gratis
patronen

met behulp van de daartoe geschikte machines.

Het magazine voor machinaal en hobby handwerken
www.stitchathome.nl

VLINDER
APPLICATIES

Titel
StitchatHome
Oplage
Circa 6.500 exemplaren per uitgave.
Verschijningsfrequentie
Vier maal per jaar (maart, juni, september en
december).

Abonnementen
Jaarabonnement per 4 nummers € 31,50 (binnen
Europa € 36,00 p.j. en buiten Europa € 49,95 p.j.)
Het magazine wordt verzonden naar abonnees in
Nederland en België.
Losse verkoop
€ 8,45 per nummer (België € 9,45). De magazines
zijn verkrijgbaar via de betere tijdschriftenwinkels,
de vakhandel en hobbywinkels in Nederland en
België.

Tarieven
Full colour tarieven

breedte x hoogte

1x

4x

1/1 pagina

210 x 297 mm + 3 mm

€ 1.220,00

€ 1.095,00

1/2 pagina

190 x 137 mm of 92 x 277 mm (in overleg)

€ 640,00

€ 575,00

1/4 pagina

92 x 135 mm

€ 350,00

€ 320,00

1/8 pagina

92 x 65 mm

€ 205,00

€ 190,00

Rubriek ’gezien’

ongeveer 4 regels

€ 180,00*

Banner p/j

115 x 55 mm

€ 375,00*

Nieuwsbrief

tekstadvertentie + beeld

1 x € 150,00

2 x € 125,00

* alleen mogelijk in combinatie met een advertentie

Toeslagen
Achterpagina
Omslag 2 of 3
Speciale plaats
Bijsluiter
Advertorial

Uitgever en Acquisitie
plus 15%
plus 10%
plus 10%
op aanvraag
op aanvraag

Paginaformaat
Bladspiegel
Zetspiegel

210 x 297 mm (bxh)
190 x 277 mm (bxh)

• genoemde tarieven zijn per plaatsing
• genoemde tarieven zijn exclusief BTW
• genoemde tarieven op basis van compleet
aangeleverd digitaal materiaal (drukklaar)
• genoemde tarieven zijn exclusief de
voorbereidingskosten (=basisopmaak) per advertentie
• bij een voorkeursplaatsing geldt een verhoging van 10%
• bij afwijkend materiaal worden productiekosten in rekening gebracht

Blad Apart
Kerkstraat 63
6987 AB Giesbeek, Nederland
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+31 (0)313-630547
+31 (0)6 29214942
info@bladapart.nl
www.bladapart.nl
www.stitchathome.nl

