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Verschijningsdata  2017

Editie　Verschijnt op　   Deadline

PLAATSINGSKOSTEN

1/1 pagina
390 x 526mm

1/2 pagina
390 x 260mm

1/2 pagina
192 x 526mm

1/3 pagina
126 x 526mm

1/4 pagina
192 x 260mm

1/8 pagina
192 x 126mm

Voorpagina
full color

€3345*
258 x 398mm

€2130*
258 x 195mm

€1690*
258 x 135mm

achterpagina
full color €2625* €1610*

binnenpagina
full color €2250 €1435 €1435 €1180 €785 €435

Formaat

Dagblad-formaat

Tabloid-formaat
1/1 pagina

265 x 380mm
1/2 pagina

265 x 185mm
1/4 pagina

130 x 185mm
1/8 pagina

130 x 90mm
1/16 pagina
62 x 90mm

Voorpagina
full color

€1755
265 x 330mm

achterpagina
full color

€1630

binnenpagina
full color €1435 €785 €435 €260 €155

binnenpagina
zwart-rood €1205 €670 €370 €235 €140 *Op voorwaarde dat alle kosten vóór plaatsing voldaan zijn of bij machtiging voor automatische incasso

*Alle leveringen geschieden volgens onze advertentie voorwaarden gedeponeerd bij KvK te Rotterdam onder nr. 24270197

Speciaal Aanbevolen 
Top advertentie 126X100mm €745
Kop advertentie 60X83mm €310

OPMAAKKOSTEN

BIJZONDERE

REGELINGEN

De korting geldt alleen bij machtiging of vooruitbetaling. De korting geldt niet:
˙In combinatie met een andere korting;     ˙Pagina voorkeur: 20% meerprijs
˙Voor de voor- en achterpagina.

plaatsing: 3 Keer achter elkaar 10% korting
plaatsing: 6 Keer achter elkaar 15% korting

Formaat Full color Tekstuele verandering of
bewerking van foto’s

1/8

1/4

1/3

1/2

1/1

€60
€90

€120
€150
€205

Per keer €30
（binnen een uur）

Formaat Zwart-rood Full color Tekstuele verandering of
bewerking van foto’s

1/16

1/8

1/4

1/2

1/1

€20
€30
€40
€60
€90

€30
€50
€70
€95

€150

Per keer €30
（binnen een uur）

Dagblad-formaat Tabloid-formaat

Asian News, de grootste krant voor Chinezen in Nederland.  Asian News verschijnt driewekelijks, 
heeft een oplage van 50.000, en wordt door heel Nederland/Belgie/Luxemburg en Duitsland  
verspreid. Onze krant brengt het belangrijkste nieuws voor de Chinese gemeenschap in Nederland, 
maar heeft vooral ook een grote commerciele waarde: vanwege het grote bereik adverteren vele 
voor het Chinese zakenlevenbelangrijke bedrijven in deze krant. Dit betreft zowel Hollandse als 
Chinese bedrijven.
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Plaats

Formaat

Plaats

Op de voorpagina naast de krantenkop

Aan de zijkant van de voorpagina

plaatsing: 9 Keer achter elkaar 20% korting
plaatsing: 17 Keer achter elkaar 30% korting

betreft: opmaak advertentie 
( incl. tekstverwerking, scannen of bewerken van foto’s of logo’s)

Het tarief voor een creative is minimaal    €350,- 
Normale Uurtarief:   €30,- *
- Het tarief voor opmaak,aanpassing, informatie en materialen   
  verzamelen/zoeken, tekst verzinnen of vertalen en verfi jnen, 
  communicatie (gesprek voeren,telefoneren,e-mailen) enz.
- Normale tarief : levertijd van 5 werkdagen

tarief voor spoedopdracht:    €45*
- Spoedtarief: (3 werkdagen): vanaf het moment dat het
  materiaal compleet aangeleverd is tot een eerste 
  opmaak. 

Verwerking van kant en klare bestanden is mogelijk bij aanlevering in formaat A  t / m  E en in de bestandstypen ( voor PC):
PDF / TIF / JPG / PSD / PDD

Kleur:   full color: CMYK  zwart-rood: MAGENTA / BLACK
* Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in aangeleverde teksten en de door de opdrachtgever goedgekeurde lay-out

VERTAALKOSTEN
vertalen van Nederlands naar Chinees
€10,- per 50 Chinese karakters (min. €10,- per opdracht)

* Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% B.T.W.

Asiannews

Online Newspaper,

Read news 

on the internet

www.asiannews.nl



Gratis Krant

* Optie

265 x 328mm

408             06-01-2017             27-12-2016
409             23-01-2017             13-01-2017
410             16-02-2017             06-02-2017
411             09-03-2017             27-02-2017
412             30-03-2017             20-03-2017
413             20-04-2017             10-04-2017
414             11-05-2017             01-05-2017
415             01-06-2017             22-05-2017
416             22-06-2017             12-06-2017

417              13-07-2017             03-07-2017
418              03-08-2017             24-07-2017
419              24-08-2017             14-08-2017      
420              14-09-2017             04-09-2017       
421              05-10-2017             25-09-2017     
422              02-11-2017             23-10-2017     
423              23-11-2017             13-11-2017
424              14-12-2017             04-12-2017   

Banner 265X45mm €495

}* 4 wk

}*2.5 wk

}*3.5 wk


