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P+ toont op praktische wijze hoe Nederlandse bedrijven wereldsuccessen behalen
op het gebied van duurzaam ondernemen. Op het platform van P+ komen zowel
bedrijven, overheden als maatschappelijke organisaties aan bod.

Waarom P+ inzetten?

Het magazine
over duurzaam
ondernemen

Met P+ bereikt u ruim 20 duizend beslissers en beïnvloeders die de waarde van maatschap
pelijk verantwoord ondernemen (MVO) onderschrijven. Andere media citeren P+ artikelen
veelvuldig en richten zich (advertentioneel) ook op deze groep, maar met P+ bereikt u ze
daadwerkelijk, dankzij de unieke distributieformule.
+ Uw advertentie ligt zowel op het bureau van de CEO’s van de grootste ondernemingen van
Nederland als bij directies in het MKB.
+ U vindt uw weg bij politieke topbeslissers. Zowel landelijke, provinciale als gemeentelijke
overheden, niet te vergeten de inkopers.
+ U wordt gezien door de opinieleiders van maatschappelijke organisaties.
+ Uw advertentie wordt gelezen op universiteiten en hogescholen, door hoogleraren,
docenten en studenten.
+ U gaat de hele wereld over, want P+ ligt in alle Nederlandse ambassades.

+ onafhankelijke
redactie
+ best practices
+ innovatief
+ authentiek
+ inspirerend
+ duurzaam

Multimediaal
P+ is een multimedium. Op elkaar afgesteld zijn het tijdschrift (achtergronden, reportages,
interviews), de website (elke dag duurzaam nieuws) en het wekelijke e-zine (overzicht van een
week berichtgeving). Sprekers en thema’s uit P+ worden op face tot face bijeenkomsten en
congressen aan het lezerspubliek voorgesteld.
In 2015 bracht P+ voor het eerst speciaal over één thema, één bedrijf of één organisatie online
magazines uit. Deze edities worden via alle P+ media aangekondigd aan de in totaal ca. 35.000
P+ lezers.

Tariefkaart 2016
TARIEFKAART P+ PEOPLE PLANET PROFIT 2016
P+ People Planet Profit, straks veertien jaar tijdschrift voor praktisch duurzaam ondernemen!
Gewaardeerd om kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. De redactieformule van
het eerste uur staat nog als een huis, namelijk:
+ Presenteren van Best Practices, producten en diensten die als voorbeeld kunnen dienen.
+ Presenteren van fundamentele nieuwe inspiratiebronnen zoals Cultural Creatives, Cradle
to Cradle, de Base of Pyramid en de Circulaire Economie.
Mede dankzij P+ is het aspect duurzaamheid in het bedrijfsleven onvermijdelijk geworden.
We hopen dat ook u ons pionierswerk waardeert en blijft waarderen.
Voor meer informatie over P+ kunt u ook terecht op www.p-plus.nl.

Technische gegevens en formaten

Online magazines van P+ kunt u vinden op p-plus.online-magazine.nl.

Aflopende advertenties
(exclusief 3 mm extra rondom voor afsnede)

Breed x hoog

1/1 pagina
1/2 pagina (liggend)
1/2 pagina (staand)

230 x 290 mm
230 x 142 mm
112 x 290 mm

Formaat zetspiegel
(voor niet-aflopende advertenties)

Breed x hoog

1/2 pagina (liggend)
1/2 pagina (staand)

200 x 125 mm
95 x 254 mm

Verschijningsdata en tarieven 2016
Bereik:
20.000
Frequentie:
4 x per jaar
Lezers: 	Beslissers in het bedrijfsleven, bij de overheid, wetenschap en
Ingangsdatum:
Annuleringstermijn:

maatschappelijke organisaties die de waarde van maatschappelijk
verantwoord ondernemen onderschrijven
01-01-2016
5 weken voor verschijnen

Verschijningsdata 2016

Aanleverdata advertenties 2016

29-02-2016
06-06-2016
12-09-2016
28-11-2016

10-02-2016
11-05-2016
24-08-2016
09-11-2016

Tarieven (exclusief 21% btw)

1x

2x

4x

1/1 pagina, full colour
1/2 pagina, full colour

B 3.557,25
B 1.816,45

B 3.458,65
B 1.745,05

B 3.298,00
B 1.678,75

Met plaatsingsverzoeken wordt rekening gehouden, garanties kunnen we helaas niet geven.
Bijzondere advertentieformaten, ingezonden mededelingen, (regionale) bijsluiters of
meehechters zijn mogelijk. Overleg hiervoor met Henk Krans, tarieven op aanvraag
verkrijgbaar.

Druk:
Paginaformaat:

Rotatie-offset
230 x 290 mm (b x h)
(+ 3 mm rondom meegeven voor aflopende advertenties)
Advertentiemateriaal: 	Certified PDF (cPDF). PDF settings: MagazineAds-1v4.
Wij verzoeken u al uw advertenties als Certified PDF aan te leveren.
Voor afwijkende bestanden of niet druk- of paginagereed materiaal
worden kosten in rekening gebracht.

Adressen
Advertentie Verkoop B2B

Materiaal aanleveren

Henk Krans
T 0592 - 27 17 18
T 06 513 85 270
E henk@henkkrans.nl

Atticus bv, Truus Jansen
T 0172 - 477 288
Postbus 308, 2400 AH Alphen aan de Rijn
E info@atticus.nl

Advertentie Verkoop B2C

Druk

Joop Uittenbroek, Cadex
T 0111 - 643307
E info@cadex.nl

Senefelder Misset bv
Mercuriusstraat 35, 7006 RK Doetinchem
T 0314 - 35 55 00

Ontwerp advertentie

U kunt een advertentie laten maken door de vaste ontwerpers van P+, Tineke Kooistra en
Boudewijn Boer. Prijsopgave en aanlevering in overleg via telefoon 0515 581 555 of
b5@boudewijnboer.nl.

+ Fotografie: Chris de Bode en Anne Hamers + Vormgeving: Tineke Kooistra en Boudewijn Boer
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