
INFORMATIE- EN OPINIEBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE GRONINGEN

'Omkeren is niet altijd gemakkelijk. Soms voelt het aan als gezichtsverlies. Tegelijkertijd leeft

in ons dikwijls een behoefte om eens opnieuw te beginnen met een schone lei. Nu is het de

gunstige tijd daarvoor. Maak er goed gebruik van.'
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OPLAGE

CW                                   1.750 ex.
Geandewei Dokkum           3.750 ex.
Geandewei Drachten         3.500 ex.
Geandewei Leeuwarden     2.100 ex.
Kerk in Stad                       1.300 ex.

VERSCHIJNING

Alle bladen verschijnen tweewekelijks op zaterdag

Uitvoering blad
Vorm:                 GLOSSY magazine
Formaat:             240 mm x 340 mm
Aantal pagina’s:  minimaal 24 pagina’s
Druk:                  volledig gedrukt in full color

Advertentie exploitatie

CW 
Nieuws- en opinieblad voor gelovig
Nederland.
Het tweewekelijkse CW houdt u be-
trokken bij kerkelijk en christelijk Ne-
derland. Maar ook bij Nederlandse
christenen die actief zijn in het bui-
tenland. Wekelijks actuele verhalen,
achtergronden, inspirerende inter-
views, reportages over plaatselijke

kerken, columns, boekbesprekingen
en nog veel meer. Lezers van CW
zijn meelevende christenen uit nage-
noeg alle protestantse kerken.

Geandewei
Geandewei is het gezamenlijke kerk-
blad voor Friese gemeenten van de
Protestantse Kerk in Nederland. Het
verschijnt in drie edities: voor de

classis Leeuwarden, de classis Dok-
kum en de Protestantse Gemeente te
Drachten.

Kerk in Stad
Informatie- en opinieblad van de Pro-
testantse Gemeente Groningen.Het
is een tweewekelĳks informatieblad
met nieuws uit de wĳkgemeenten, in-
terviews en achtergrondartikelen.
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Media Advys • (0511) 78 93 19 
Contactpersoon: Theo Wijbenga • theowijbenga@mediaadvys.nl • (06) 1386 2881

CW - Geandewei - Ke
rk in Stad

TARIEVEN per uitgave / editie (breedte x hoogte)

070 x 070 mm      Euro   45,00
070 x 100 mm     Euro   65,00

145 x 070 mm     Euro   73,50
145 x 100 mm     Euro 105,00
145 x 160 mm     Euro 168,00
145 x 210 mm     Euro 220,50

KORTING
Doorplaatsing in een ander blad/editie voor slechts 50%
Bij 12 / 22 plaatsingen of meer in 2017 hanteren wij een staffelkorting van 3% / 5%

Bijsluiters: neem contact op met Media Advys

Prijzen: exclusief 21% BTW

220 x 100 mm     Euro 175,00
220 x 160 mm      Euro 280,00     ������������
220 x 320 mm     Euro 560,00     ������������
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1 kolom: 
Breedte: 70 mm 

Hoogte: max. 320 mm

2 kolommen: 

Breedte: 145 mm 

Hoogte: max. 320 mm

3 kolommen:

Breedte: 220 mm 

Hoogte: max. 320 mm
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