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 TOESLAG (Prijzen zonder BTW en zonder 15% bureaukorting)

Keramisch Jaarboek 
 
Het KGK Keramisch Jaarboek hoort bij 
het tijdschrift KGK en wordt uitge
geven door SJP Uitgevers in samen
werking met NKV. Behalve de NKV-
leden ontvangen ook de leden van de 
vereniging Koninklijke Nederlandse 
Bouwkeramiek (KNB) dit Keramisch 
Jaarboek naast het tijdschrift.

Het jaarboek wordt ook buiten de 
sector verspreid, met het doel de po
tentie en mogelijkheden van keramiek 
breder onder de aandacht te brengen. 
Dat heeft een reden. De toegevoegde 
waarde van keramische producten, 
zowel traditioneel als technische 
keramiek worden steeds vaker buiten 
de branche herkend en gewaardeerd. 
Dit niet alleen vanwege de esthetische 
en technische toegevoegde waarde, 
maar ook omdat de producten een in
teressante bijdrage kunnen leveren in 
termen van duurzaamheid. Dat geeft 
kansen. Om die reden is er basisin
formatie opgenomen over met name 
bouwkeramiek, vuurvaste keramiek, 
technische keramiek en klei. 
 
Verder bevat het KGK Keramisch 
Jaarboek 2019/2020 zoals ieder 
jaar een op de keramische industrie 
gerichte adressenlijst van bedrijven, 
instellingen, organisaties en musea. 

Achterpagina € 250,

Advertorial 75% van de advertentieprijs
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€ 595,
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inserts

Op aanvraag

 KGK JAARBOEK/MARKTINFO
Jaarboek advertentie + 15 %

Vermelding  Marktinfo (alleen Jaarboek) € 300,

Marktinfo in jaarboek + tijdschrift (4x) € 600,

1x 2x 3x 4x 5x

2/1 pag spread € 1650, € 1550, € 1500, € 1400, € 1300,

1 pag € 1000, € 900, € 850, € 800, € 750,

1/2 pag € 650, € 600, € 550, € 500, € 450,

1/4 pag € 450, € 400, € 350, € 300, € 250,

 

KGK 
 
 
 

KGK is het onafgankelijke vakvlad voor 
keramiek, glas en minerale materialen. 

 
KGK (Klei Glas Keramiek) wordt 

uitgegeven door SJP Uitgevers in 
samenwerking met de Nederlandse 

Keramische Vereniging NKV.  
 

Behalve de NKV-leden ontvangen ook 
de leden van de vereniging Koninklijke 

Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) zowel 
het tijdschrift als het Keramisch Jaarboek.

 
 
 

Uitgever: SJP Uitgevers 
Postbus 861 

4200 AW Gorinchem 
 

tel. +31 (0)183 66 08 08 
e-mail: info@kgkmagazine.nl 

 
www.kgkmagazine.nl 

 Onafhankelijk vakblad voor keramiek, glas en 
minerale materialen.

KGK heeft tot doel een bindend element te zijn voor partijen die op enige wijze 
actief zijn in en/of voor de keramische industrie. Daarnaast is KGK hét platform voor 
kennisoverdracht. KGK behandelt wetenschappelijke, economische, technische, arbo-, 
milieu- en andere aspecten (construeren, ontwerpen, design) van keramiek en glas 
in de breedste zin. Naast grof-, fijn- en technische keramiek gaat het ook over glas, 
kleimineralen en andere anorganische materialen. 
 
KGK is bedoeld voor producenten, toeleveranciers, gebruikers, ontwerpers/
constructeurs, designers, technologen, wetenschappers en onderwijsgevenden, allen 
actief in keramiek, glas en minerale materialen.

KGK bereikt de volledige keramische industrie in Nederland en Vlaamstalig België, 
alsmede de daaraan verwante toeleveranciers en opleidingsinstituten.


