
•  Oplage: 3000
•  Frequentie: 4x per jaar
•  Omvang: 52 pagina's
•  Abonnementsprijs Nederland: € 34,00
•  Abonnementsprijs België: € 39,00
•  Prijs losse verkoop: € 9,99

 Extra mogelijkheden

Feiten

•  Magazine laten doordrukken met eigen cover (omslag)
•  Flyer meesturen
•  Video’s
•  Specials: 8 of 16 pagina’s geheel gevuld met informatie 

over uw aanbod (doordrukken mogelijk tegen zeer 
voordelig tarief voor eigen gebruik) Interesse? Neem 
contact op met uw media adviseur voor de tarieven.

Online kanalen

 textielplus.nl

 hobbyou.nl/textielplus

 textielplus

 textielplus

 textielplus

   

* Aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn staffel- en 
combinatiekortingen van toepassing. Neem hiervoor 
contact op met uw media adviseur.

Print

   

SOORT TARIEF
Webadvertorial (max. 200 woorden  
+ beeld) € 500,-
Nieuwsbrief advertorial (max. 40  
woorden + afbeelding) € 425,-
Facebook (max. 30 woorden  
+ afbeelding) € 995,-
Leaderbord banner (728x90 px) € 25,- CPM
Rectangle banner (300x250 px) € 20,- CPM

Online

Textielplus is 
ook 100% identiek te 

lezen via ons eigen online 
archief en via het digitale 

tijdschriftenplatform 
Readly.

 Verschijningsdata 2023**

** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

EDITIE SLUITINGSDATA   IN 

 MATERIAAL  WINKEL

TxP 263 do 02 februari 2023  di 28 februari 2023
TxP 264 do 04 mei 2023   di 30 mei 2023
TxP 265 do 03 augustus 2023 di 29 augustus 2023
TxP 266 do 02 november 2023 di 28 november 2023 

Hét magazine over textielkunst in Nederland
Viermaal per jaar brengen we interviews met textiel- 
kunstenaars uit binnen- en buitenland, recensies van boeken 
en tentoonstellingen, informatie over het werken met textiele 
materialen en technieken, columns en meer.  Er verschijnt een 
nieuwsbrief en we zijn aanwezig op Facebook, Instagram en 
Pinterest. Het online bereik van TxP groeit elke maand. 

TARIEVEN  1x 2x 4x  FORMATEN (bxh)

1/1 pagina € 895,- € 760,- € 627,- 210 x 297 mm*

1/2 pagina € 555,- € 472,- € 388,- 185 x 129 mm
1/4 pagina € 344,- € 292,- € 241,- 90 x 129 mm
1/8 pagina € 213,- € 182,- € 149,- 90 x 63 mm


