
ideaz bereikt influencers in de kerk 

(kerkleiders en actieve gemeenteleden), 

zowel mannen als vrouwen, 25-70 jaar, 

voornamelijk protestants-evangelisch. 

ideaz is het magazine van MissieNederland dat de kerk beweegt om de missie van Jezus uit te leven in 

wijk en wereld. Elke vier maanden kijken we in ideaz hoe christenen in Nederland met verschillende 

missionaire thema’s (kunnen) omgaan, maar ook hoe de kerk over de grens dat doet. ideaz is een 

praktisch blad met inspirerende praktijkvoorbeelden, studies en achtergrondartikelen. 

Er zijn diverse abonnementsvormen: persoonlijk (€ 19,90 per jaar) of in combinatie met 

deelnemerschap van MissieNederland.  

 

Verschijning:   3 keer per jaar  

Oplage:   1.700 exemplaren 

Aantal pagina’s: 48  

Bladspiegel:  210 x 297 mm  

Zetspiegel:   190 x 280 mm  

Uitvoering:  full colour op gerecycled papier 

Verzending:  geseald (biofolie) 

 

# Verschijning 

Thema 

(*onder 

voorbehoud) 

Reserverings-

datum 

Aanleverdatum 

advertenties 

Aanleverdatum 

bijsluiters 

1 
Half april  

(na Pasen) 
Welzijn en preventie 26 februari 11 maart 2 april 

2 
Eind juli/begin 

augustus 
Nog niet bekend 13 juni 26 juni 22 juli 

3 Eind november  Nog niet bekend 9 oktober 22 oktober 8 november 



 

 

2 

Formaat Afmeting 
Prijs bij eenmalig 

adverteren 

Prijs bij 2x 

plaatsen (per 

plaatsing) 

Prijs bij 3x plaatsen 

(per plaatsing) 

1/1 
190 x 280 

mm 
€ 650,00 € 600,00 € 525,00 

1/2 liggend 
190 x 135 

mm 
€ 350,00 € 300,00 € 260,00 

1/2 staand 90 x 280 mm € 350,00 € 300,00 € 260,00 

1/4 90 x 135 mm € 240,00 € 210,00 € 185,00 

1/8 90 x 65 mm € 150,00 € 130,00 € 115,00 

 

Korting voor deelnemers van MissieNederland:  10% 

Toeslag voor aflopende advertenties:     15% 

Toeslag voor de achterpagina:    20% 

De tarieven gelden voor advertenties in full colour. Er bestaat geen korting voor zwart/wit. Advertenties 

op de achterpagina worden op volgorde van reservering toegewezen, waarbij bij voldoende aanbod 

een restrictie geldt van maximaal 2 nummers. De genoemde prijzen gelden voor drukklaar 

aangeleverde advertenties (PDF). Reclameren is alleen mogelijk op basis van een aangeleverde 

drukproef. Alle werkzaamheden die door ons (bijv. scannen, aanpassen van fonts) aan de advertenties 

moeten worden verricht, kunnen worden doorberekend. 

De prijs van bijsluiters is in overleg. 

Voor het reserveren van advertentieruimte neem je contact op met media-adviseur Eddy Morren van 

Morren Media. Dit kan per e-mail eddy@morrenmedia.nl of telefonisch: (06) 230 56 672.  

 

mailto:eddy@morrenmedia.nl

