
Adverteren 
in Coaching 
magazine
Tarieven 2019

U adverteert al 
in Coaching vanaf 

NAf/AWG 
356,- 

•  hét vakblad over leidinggeven 
sinds 2003

•  gratis voor abonnees op 
Curaçao en Aruba

•  te koop in boekhandels en 
supermarkten

•  3.500 exemplaren, circa 
 52 pagina’s full color
•  hoge waardering op inhoud, 

vormgeving en kwaliteit
•  artikelen en fotografie door 

lokale professionals

HÉT MAGAZINE OVER LEIDINGGEVEN OP CURAÇAO EN ARUBA

Informatie/reserveren:

www.coaching-magazine.net
Marjolijn Verwater
Telefoon: 518 7800
marjolijn@coaching-magazine.net



Kijk voor aanleverspecificaties op www.coaching-magazine.net
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Advertenties 
en advertorials
Tarieven 2019

Adverteren op de website
www.coaching-magazine.net

Standaard  2.995,00
Binnenzijde omslag achter  3.095,00
Pagina 4  3.260,00
Binnenzijde omslag voor 3.375,00
Pagina 3 3.550,00
Achterpagina 3.710,00

Standaard  1.530,00
Binnenzijde omslag achter  1.795,00
Pagina 4  1.895,00

Standaard  1.245,00

Standaard  445,00 356,00

636,00

996,00

1.224,00
1.436,00
1.516,00

2.396,00
2.476,00
2.608,00
2.700,00
2.840,00
2.968,00
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Alle vermelde bedragen zijn per editie, in Antilliaanse guldens of Arubaanse florin en excl. omzetbelasting. Meer informatie op www.coaching-magazine.net

Korting
Bij het adverteren in meerdere opeenvolgende edities gelden 
de volgende kortingen:
2 edities 5%
3 edities 10%
4 edities 15%
5 edities 20%

PRIJS PER PLAATSING IN NAF/AWG

1 EDITIE 5 EDITIES
(20% KORTING)45 x 14 mm of 90 x 65 mm (b x h)

90 x 130 mm of 190 x 65 mm (b x h)

90 x 190 mm of 190 x 90 mm (b x h)

95 x 280 mm of 190 x 135 mm (b x h)

190 x 280 mm of 210 x 297 mm, plus 3 mm afloop  (b x h)

Voordeel 
voor starters

Opmaak 
advertentie

Voor bedrijven die net gestart 
zijn, is het extra belangrijk om 
onder de aandacht te komen bij het 
publiek. Omdat starters vaak nog 
geen of weinig advertentie budget 
hebben, komt Coaching hier in 
tegemoet. Is uw onder neming in 
2018 of 2019 opge richt, dan ontvangt 
u 15% korting op uw advertentie in 
Coaching. 

Heeft u geen advertentie beschikbaar? 
Coaching maakt een professionele 
advertentie voor u vanaf 
NAf/AWG 365,00

Banner op de homepage van Coaching:
NAf/AWG 175,00/maand

Standaard  795,00
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Voor plaatsing van uw advertentie op een voorkeurspagina wordt 10% 
extra in rekening gebracht (met uitzondering van de pagina’s waarvoor 
aparte tarieven gelden).
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