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Collectegids voor diaconieën
De Collectegids is een bijlage bij het inmiddels
bekende en zeer gewaardeerde DiaconieMagazine.
In de Collectegids staan vele goede doelen
overzichtelijk weergegeven. Met precies de informatie
die diaconieën nodig hebben bij het opstellen van
collecteroosters of het doen van giften.

DiaconieMagazine
Het DiaconieMagazine is inmiddels een bekend en
zeer gewaardeerd magazine voor diaconieën.
Met nieuws, tips en artikelen voor diakenen. Met goede
verhalen uit de praktijk. Een magazine ter inspiratie en
om te bewaren.
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Aanbieding
Heeft u nieuws over een project of uw eigen organisatie
dat relevant is voor diaconieën? Indien geschikt plaatsen
wij dat in Diaconiemagazine, vol is vol!
Collectegids in het kort
- Eén goed doel per pagina.
- Elke pagina overzichtelijk en identiek ingedeeld.
- Overzichtelijk hulpmiddel voor diaconie.
- Overzichtelijk kiezen per thema of ‘alles zien’.
- Eigen webpagina voor deelnemers op
www.collectegids.nl
- Collecterooster met jaaroverzicht en kerkelijke
feestdagen.
Webpagina op www.collectegids.nl
Elke deelnemer aan de collectegids krijgt een eigen
pagina op bijbehorende website. De pagina bevat:
- Adresgegevens
- Indeling op thema’s
- Gebied waar u actief bent.
- Link naar uw eigen website.
- Link naar uw social media accounts.
- Uw eigen PowerPoint dia(‘s)
- PDF-bestand(en) voor diaconie en gemeenteleden.
- Link naar uw Youtube-filmpje(s)
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nieën
• Hulpmiddel voor diaco
e doelen per thema
• Overzicht met goed
matie per goed doel
• Overzichtelijke infor
e doelen
• Contactgegevens goed

Enquête Geefgedrag Diaconieën
Helderblauw onderzocht het geefgedrag van
Diaconieën m.b.t. goede doelen. Hoeveel
geven zij en hoe vaak? Op basis van welke
criteria? Hoeveel goede doelen? Moeten die
verbonden zijn aan de eigen denominatie of
plaatselijke kerk?

Voorbeelden
Kijk op de website www.collectegids.nl
voor een voorbeeldpagina uit de gids en
de webpagina per organisatie.

Doelgroep
Diaconieën van alle kerken in de protestantse en
evangelische gezindte.
Verschijning
1 Oktober 2021
Aanleveren materiaal 24 augustus 2021.
Oplage
4.000 ex.
Tarieven
			
Collecte gids DiaconieMagazine
1/1 pag. € 695,00
€ 1.095,00
1/2 pag. € 695,00
1/4 pag. € 475,00

Collectegids +
DiaconieMagazine
€ 1.295,00
€ 795,00
€ 775,00

Toeslagen
Omslag pagina 2, 3 en 4 van DiaconieMagazine: 25%.
Bijsluiters en meehechters op aanvraag.

Formaat Collectegids
In de Collectegids is het uitsluitend mogelijk een 1/1
pagina af te nemen. Verdere informatie onder het
kopje ‘Opmaak’.
Formaten DiaconieMagazine
1/1 pag.
210x297 mm staand + 3 mm afloop
1/2 pag.
190x133 mm liggend
1/4 pag.
90x133 mm staand
Opmaak Collectegids:
Elke pagina wordt op gelijke wijze ingedeeld en door
Helderblauw vormgegeven. U ontvangt daarvoor een
PDF-proef.
Voor de Collectegids levert u aan:
- Ca. 150 woorden tekst.
- Foto, hoog resolutie JPG-bestand
- Logo bij voorkeur als EPS-bestand, anders als
JPG-bestand
- NAW-gegevens
Technische gegevens
Formaat afgewerkt
Papier
Druk
Bestand

Collectegids: A5
DiaconieMagazine: A4
135 grs hv mat mc,
selfcover
full colour
Collectegids: zie
‘Opmaak Collectegids’
DiaconieMagazine:
certified PDF
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Wat kon u doen
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