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Achtergrond
De Wijnacademie is al jaren een begrip in de branche.
Vanwege het bevlogen docentenkorps, het zelf
ontwikkelde Nederlandstalige lesmateriaal en bijna
50 jaar ervaring in wijnonderwijs op het hoogste
niveau. Om in de toekomst evenveel wijnliefhebbers
naar onze opleidingen te trekken, zetten we allerlei
marketingmiddelen in. Eén daarvan is Vini Magazine, een
toegankelijk wijnblad voor de wijnliefhebber.

Doelgroep
Vini Magazine zal verstuurd worden aan SDEN3/wijnbrevet
gediplomeerden. Ook zullen we dit magazine verstrekken
aan wijnbedrijven (import & retail), horecabedrijven en
aan registervinologen bij events van de Wijnacademie.

Inhoud
• Wijngebieden in the picture, gecombineerd met reistips
en tips voor bezoeken aan wijnbedrijven 
• Bekende vinologen vertellen: wat doen ze nu en hoe
heeft de vinologenopleiding daaraan bijgedragen? 
• Wijn-spijs: recept met bijpassende wijn en verhaal achter
deze wijn
• Literatuur & recensies
• Nieuwe oogst van… 
• Hoe is het nu met … (recente student van de
Wijnacademie) 
• 5 vaste vragen over de mooiste wijnervaringen aan
mensen werkzaam in de wijnbranche 
• Korte introductie over het lesprogramma van
de Vinologenopleiding, Magister Vini en de
Liquoristenopleiding 
• Top 10 verwonderende wijnfeiten 
• Advertenties van wijnimporteurs

Prijs
informatie

Prijzen 2e editie 2022
1/1 PAGINA

375 euro

Meerdere pagina’s? Vraag naar onze mogelijkheden.

Inhoudelijk
Inhoudelijke richtlijnen
Minstens 2/3 beeld, maximaal 1/3 tekst (maximaal 300
woorden), zie voorbeelden
Geen schreeuwerige uitingen en/of actiestickers
Geen verwijzingen naar Vini of Wijnacademie
Geen Vini look & feel
Geen coupons en/of knipranden
Prijzen alleen klein vermeld (max 24pt)
Advertorials niet mogelijk
Teksten 20mm uit de kant
Geen 18, geen alcohol
Iedere reclame voor alcoholhoudende drank dient een
educatieve slogan ‘Geen 18, geen alcohol’ te tonen. Deze
slogan kan gebruikt worden in combinatie met ‘Geniet,
maar drink met mate’.

Voorbeelden indeling 1/1 pagina

Algemene
specificaties

Specificaties druk
FORMAAT
OF BLADSPIEGEL
ZETSPIEGEL
DRUKPROCEDÉ
PAPIERSOORT
PAPIERSOORT
DRUK
DRUK COVER
UITVOERING
OPLAGE

230x280 mm (bxh)
190x240 mm (bxh)
vellen offset
binnenwerk 120 grams Soporset
cover 250 grams Soporset
full colour
full colour
garenloos gebrocheerd
3000ex

Aanlever
specificaties

Hoe levert u aan?
1/1 PAGINA
CERTIFIED PDF
AFSNEDE
DRUKPROFIEL

formaat van 230 x 280 mm
+ 5mm afsnede rondom
PSOuncoated_v3_FOGRA52

• De PDF moet voldoen aan de drukwerkstandaard
PDF/X -1a2001.
• Toegepaste fonts moeten worden ingesloten.
• Alle kleuren van foto’s, logo’s en illustraties moeten
CMYK zijn.
• Alle beelden in de PDF dienen minimaal 300 dpi te zijn.
• PDF’s mogen niet ge-ripped (geëxtraheerd) en/of getrapped zijn.
• De PDF-versie mag niet groter zijn dan PDF 1.4.
• Het advertentiemateriaal dient single page aangeleverd
te worden, inclusief snijtekens.
• Het aantal pagina’s per PDF mag niet groter zijn dan één
pagina.
• Spread-advertenties dienen als twee losse pagina’s
aangeleverd te worden.

Profieldownload
De profielen zijn te downloaden op
https://wijnacademie.nl/overons/vini

Advertentie
opmaak

Opmaakservice:
Speciaal voor potentiële adverteerders van Vini bieden
wij ook de mogelijkheid om een advertentie op te laten
maken door ons bureau.
1/1 pagina
120,- inclusief 1 correctieronde
exclusief (Stock) fotografie
Wilt u meer weten? Neem contact op met Patricia Kiburg
via patricia@m68.nl.

Extra
informatie

Vragen
Heb je vragen met betrekking tot het aanleveren?
Stuur een mail naar wijnacademie@m68.nl of bel
met 020 7470144.
Heb je vragen met betrekking tot adverteren? Stuur een
mail naar birthe.vanmeegeren@wijnacademie.nl of bel
met 06-22 483 949.

Adres
Secretariaat & Opleidingslocatie
Kontakt der Kontinenten, Klooster Cenakel
Amersfoortsestraat 18
3769 AR Soesterberg
secretariaat@wijnacademie.nl
Tel: 088-6009600

Internet
De informatie is ook terug te lezen op
https://wijnacademie.nl/overons/vini

