
VERSCHIJNINGSDATA EN TARIEVEN 2018
LiveGuideNL is de gratis muziekkrant voor de Nederlandse popscene. De tabloid 
verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 50.000 exemplaren en wordt verspreid 
via poppodia, oefenruimtes, jongerencentra, muziekopleidingen, platenzaken, 
muziekwinkels, koffietenten en kledingzaken. En uiteraard is de krant ook  
online te lezen via www.liveguide.nl

Het hart van LiveGuideNL wordt gevormd door de concertagenda’s van de  
Nederlandse poppodia, die op de onderste helft van de redactionele pagina’s 
door de hele krant geplaatst worden. Ook redactioneel draait alles om de aan-
komende concerten, evenementen, dancefeesten en festivals in Nederland. Wat 
betreft toon en insteek is LiveGuideNL goed te vergelijken met Britse bladen als 
NME: origineel, scherp, urgent, brutaal en vol humor.

Jasper van den Dobbelsteen 06-27865885 jasper@liveguide.nl
Mark Postema 06-21896342 mark@liveguide.nl

Mail ze naar Sven Bersee: redactie@liveguide.nl

Check de actuele editie én ons archief op www.liveguide.nl

TARIEVEN AGENDASTROKEN VOOR PODIA
1 agendastrook  € 95,-
2 agendastroken € 190,-
3 agendastroken € 285,-
4 agendastroken € 380,-
5 agendastroken € 475,-

TARIEVEN REGULIERE ADVERTENTIES
Formaat Afmetingen (bxh) Tarief
1/8 pagina 127,5 x 95 mm € 325,- 
1/4 pagina 127,5 x 195 mm € 550,- 
1/2 pagina 260 x 195 mm € 950,- 
1/1 pagina 260 x 395 mm € 1850,- 
1/1 pagina achter 260 x 395 mm € 2500,-
2/1 middenspread 550 x 395 mm € 4250,-

TARIEVEN ‘SPECIALS’
Top banner voorpagina 124 x 25 mm € 750,-
Big banner voorpagina 260 x 27,5 mm € 1250,-
Deze banners zijn ideaal als verwijzing naar een grote advertentie 
elders in de krant, vraag naar de voordelige combiprijzen!

Advertenties kunnen op het aangegeven formaat als 300dpi/CMYK/pdf worden 
gemaild naar sales@liveguide.nl. Gebruik géén snijtekens en paskruizen etc. 
Stuur bestanden groter dan 10MB s.v.p. via WeTransfer.com

Concertagenda’s en foto’s kunnen per mail worden aangeleverd via 
agenda@liveguide.nl. Vraag je contactpersoon naar het speciale Word-
sjabloon, dan weet je altijd zeker dat je qua lengte goed zit.

Ook online!

Editie
LiveGuide #37 (december/januari 2018)
LiveGuide #38 (februari 2018)
LiveGuide #39 (maart 2018)
LiveGuide #40 (april 2018)
LiveGuide #41 (mei 2018)
LiveGuide #42 (juni 2018)
LiveGuide #43 (juli/augustus 2018)
LiveGuide #44 (september 2018)
LiveGuide #45 (oktober 2018)
LiveGuide #46 (november 2018)
LiveGuide #47 (december/januari 2019)

Deadline ads & agenda’s
wo 15 november
wo 17 januari
wo 14 februari
wo 14 maart
wo 11 april
wo 16 mei
wo 13 juni
wo 15 augustus
wo 12 september
wo 17 oktober
wo 14 november

Verspreidingsdag
ma 27 november
ma 29 januari
ma 26 februari
ma 26 maart
ma 23 april
ma 28 mei
ma 25 juni
ma 27 augustus
ma 24 september
ma 29 oktober
ma 26 november
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