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plezier met handwerken • creatief en actueel

Hét handwerkblad met alle technieken – van borduren, haken, breien,
kantklossen, kunstbreien, filethaken, naaien, patchwork, frivolité, quilten
etc. In elke uitgave staat een speciale cursus, bv. macraméhaken of
Hedebo-borduurwerk. Voor de originele modellen wordt materiaal van
de bekende garen, stof- en fourniturenfabrikanten gebruikt (zie de lijst
van fabrikanten in het tijdschrift).
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verschijnt –maaandelijks – 12x per jaar in Nederland en
België. Nederlandstalige oplage: 20.000 exemplaren
Kijk ook: www.anna-handwerken.info/nl

å

Profiteer nu van de eenmalige aanbieding een advertentie in
te plaatsen:
– full color-advertentie op de achterpagina voor slechts € 1360,- *
– exclusieve prijs voor een KLEINTJE slechts € 85,- *
– kwartadvertentie + redactioneel artikel voor € 340,- *

Bekijk het totale overzicht – vragen? Bel of schrijf, vragen staat vrij!
full
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210 x 297 mm

105 x 297 mm

210 x 148 mm

70 x 297 mm

A: 105 x 148 mm

+ afloop 3 mm

+ afloop 3 mm

+ afloop 3 mm

+ afloop 3 mm

+ afloop 3 mm

95 x 35 mm

95 x 15 mm

€ 170,- *

€ 85,- *

B: 210 x 75 mm
+ afloop 3 mm
€ 1360,- *

€ 680,- *

€ 680,- *

€ 455,- *

€ 340,- *

* Bij meerdere keren plaatsen krijgt u een korting van 5% (2x), 10% (3x) en 15% (4x).
Voorbeelden: 4x een 1/4 advertentie € 1156,- i.p.v. € 1360,-; 4x een kleintje € 289,- i.p.v. € 340,-
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-nummers verschijnen maandelijks halverwege de maand.
De
Aanlevering advertenties ruim twee maanden voor verschijningsdatum.
Btw
Indien u een btw-identificatienummer heeft, komt de btw te vervallen.
Gelieve het btw-identificatienummer te vermelden.
Contactpersoon Nederlandse uitgave:
Karine Müller
tel. +49(0)721 9714010
advertenties@t-online.de
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