
Geschiedenis
In 2017 verscheen als doorontwikkeling van het 
kwartaalblad Alpaca Lifestyle Magazine voor het eerst de 
AlpacaWereld alpacagids met bijbehorende informatieve 
website.

De AlpacaWereld.nl website & de jaargids zijn een 
belangrijke  bijdrage aan de ontwikkeling van de  alpaca 
houderij in de Benelux.  
Een gedrukte jaargids lijkt de meest effectieve manier 
om (nieuwe) alpacahouders voor te lichten en van de 
benodigde basisinformatie te voorzien.

Deze Alpacagids is gericht op 
Nederlands sprekende alpaca-
liefhebbers in België en Nederland

Contact  
Kevin Hamstra
www.alpacawereld.nl
alpacawereld@kevinhamstra.nl

www.alpacawereld.nl/gids

alpacawereld@kevinhamstra.nl

reserveer uw ruimte voor 
   1 december 2018

Doe mee
PROMOOT UW BEDRIJF

help alpaca 
liefhebbers
STEUN DE ALPACAGIDS 2019!

De alpaca jaargids is terug!
BENELUX 2019

Samengesteld door en voor alpaca liefhebbers. Met 
handige informatie voor nieuwe en ervaren alpacahouders

PROMOOT 
UW ALPACABEDRIJF

help mee om kennis 
te delen en het 

welzijn van alpacas 
in de benelux te 

verbeteren ALPACAWERELD.NL 
ALPACA LIFESTYLE 










Tips bij aankoop
VAN ALPACAS 
Waar let je op? Wat kan je van een fokker 
verwachten?  Stamboek? Wolkwaliteit? 
Afwijkingen?

Recreatie en evenementen
AANKONDIGINGEN
Waar zijn evenementen op alpacagebied 
gepland? Waar kunt u terecht om alpacas te 
zien, aaien, knuffelen en te wandelen?

Wat doet u met de wol?
EINDPRODUCTEN
Verwerking tot eindproducten, wol 
verkopen, schoonmaken, skirten en showen.

We betrekken graag de spinnerijen en 
scheerders.

Informatie en tips
ALPACAS HOUDEN
Basisinformatie over het houden van 
alpaca’s. De informatie van 2017 word op 
basis van de gegeven feedback uitgebreid en 
geupdate.

WAAROVER 
SCHRIJVEN WE?

Mogelijkheden & kansen
De uitgave word op A5 formaat gedrukt en zal circa 52 
pagina’s omvatten.   
Alle bedragen zijn excl btw.

De tarieven zijn fors lager dan in 2017! 

• Advertentie 
Uw eigen advertentie in pdf aangeleverd 
kwart pagina:  € 100,00 
halve pagina:   € 175,00 
hele pagina:   € 280,00 
Specials: 
achterpagina  € 350,00  
binnenzijde omslag € 300,00 
dubbele pagina € 500,00 
centerfold  € 600,00

• Advertorial.  
Uw of onze tekst over uw bedrijf met uw foto’s, in 
onze layout.  
Enkele pagina: € 350,00 
Dubbele pagina: € 620,00

• Bedrijfs vermelding 
Uw naam, website en telefoonnummer met 250 
tekens vrije tekst in een register. 
per bedrijf:   € 50,00 
Voeg uw logo toe:  + € 15,00

• Aanbieding: 
Gratis vermelding bij afname hele pagina of advertorial

Reserveer op www.alpacawereld.nl/alpacagids-2019/

Laagdrempelig & gratis
We kiezen bewust voor een laagdrempelige gratis 
verspreiding, zodat we zo veel mogelijk alpacaliefhebbers 
kunnen bereiken. U kunt als deelnemende alpacafokker 
gratis 1 of meerdere dozen van deze magazines bestellen.

Doet u niet mee met een vermelding of advertentie? Dan 
vragen we een bijdrage voor porto & handling.

Informatie 
AlpacaWereld.NL biedt een schat aan informatie over het 
houden, fokken en aankopen van alpacas.  De belangrijkste 
informatie zal gebundeld worden in deze gids.

Het jaarboek word GRATIS verspreid: 
- Per post aan onze contactenlijst (350 exemplaren)

- gratis verspreiding op alle AAB shows in Benelux in 2019 
(1500 stuks)

- verspreiding via aangesloten partners, waaronder 
scheerders (800 stuks)

- online te bestellen door iedereen (500 stuks, tegen 
portoprijs).

- digitale versie is gratis te bekijken op alpacawereld.nl 
(de online versie 2017 werd 2800x gedownload)



Sponsoring 
Wilt u meer dan simpel een advertentie? Er zijn tevens enkele sponsorpakketten beschikbaar!

Hoofdsponsor

- ADVERTORIAL DUBBELE PAGINA

- ADVERTENTIE ACHTERPAGINA

- BEDRIJFSVERMELDING MET LOGO  
   INCLUSIEF VERMELDING ‘HOOFDSPONSOR’

- 75 EXEMPLAREN VAN DE ALPACAGIDS 
THUISBEZORGD

- VERMELDING OP WEBSITE GEDURENDE 2019

- VERMELDING HOOFDSPONSOR OP OMSLAG

- VERMELDING OP MARKETING UITINGEN ALS 
HOOFDSPONSOR 

Totaal € 955,00
 SLECHTS 1X BESCHIKBAAR 
+ 75 EXEMPLAREN VAN DE GIDS THUISBEZORGD 

topsponsor
- ADVERTORIAL ENKELE PAGINA
- ADVERTENTIE BINNENZIJDE OMSLAG
- BEDRIJFSVERMELDING MET LOGO  
   INCLUSIEF VERMELDING ‘TOPSPONSOR’
- VERMELDING OP WEBSITE GEDURENDE 2019
- VERMELDING TOPSPONSOR OP OMSLAG
- VERMELDING OP MARKETING UITINGEN  

Totaal € 610,00
 SLECHTS 2X BESCHIKBAAR
+ 50 EXEMPLAREN VAN DE GIDS THUISBEZORGD 
      ------------------------------------------

subsponsor
- ADVERTORIAL HALVE PAGINA
- ADVERTENTIE HALVE PAGINA
- BEDRIJFSVERMELDING MET LOGO 
- VERMELDING OP WEBSITE GEDURENDE 2019
- VERMELDING ALS SUBSPONSOR OP OMSLAG 

Totaal € 350,00
 5X  BESCHIKBAAR 
+ 15 EXEMPLAREN VAN DE GIDS THUISBEZORGD 

TIJDLIJN

10 OKTOBER - 1 DECEMBER 2018

Reserveren van advertenties, 
sponsoring en content

UITERLIJK 20 DECEMBER 2018

Aanleveren content

UITERLIJK 15 JANUARI 2019

Facturatie. Indien uw factuur niet 
voldaan is op 15 januari, word uw 
content niet geplaatst.

3 FEBRUARI 2019 - ALPACA EXPO 
DRACHTEN

Eerste gedrukte exemplaren 
beschikbaar

MEDIO FEBRUARI 

Alpacagids online beschikbaar, 
verzending en online door ieder te 
bestellen tegen portokosten.


