BIERPASSIE MAGAZINE advertentietarief 2014 nummer 62, 63, 64 & 65
ongewijzigd sedert nr.1 (1998)

TARIEVEN bierpassie magazine (enkel quadri)
2de-3de-4de cover		
B 228 x H 296 mm aflopend
			
(+ 3 mm snit)
				

3500 euro 2de cover
4000 euro 3de cover
4750 euro 4de cover

1/1		
B 228 x H 296 mm
binnenbladzijde			

aflopend
(+ 3 mm snit)

3250 euro

nuttig formaat

1750 euro

1/2		 staand:
binnenbladzijde		
B 99 x H 261 mm
		 liggend:
		
B 198 x H 120

nuttig formaat

1/4		
staand:		
binnenbladzijde		
B 99 x H 120
nuttig formaat
		 liggend:
		
B 198 x H 65 mm
nuttig formaat

1350 euro

2/1 		
B 456 x H 296 mm
panoramische blz.			

aflopend
(+ 3 mm snit)

6100 euro

2x 1/2		
B 456 x H 148 mm
panoramische blz.			

aflopend
(+ 3 mm snit)

3375 euro

advertorials

incl. reportage, opmaak + fotografie		

1250 euro p.p.

inlegbladen (*)
encarts
inserts

4 bladzijden			
6 bladzijden			
8 bladzijden			

2750 euro
3250 euro
3750 euro

(*)

3+1 gr

atIS

op een
jaardeal
in 4 nrs
- op alle(advertentie
formaten
)

• 3 mm snijrand bovenaan • papiergewicht: max. 135 g./m2 (toeslag voor hoger gewicht) • levering der inlegbladen: geplooid en verpakt (geen paletten)

COVERACTIE

6000 euro

Uw bier op de cover - coverstory - inclusief 2000 nummers ter verspreiding in uw cliënteel

TOP TOPICAL TARIEF
-50% eenmalige korting ter gelegenheid van speciale events, beurzen, verjaardagen, ...
OPMAAKKOSTEN
Indien u niet over een pasklare advertentie beschikt, maken wij deze graag op basis van uw materiaal. Onze jarenlange ervaring in bieradvertenties
staat garant voor een originele publiciteit voor uw merk, en dit aan interessante prijzen:
opmaak
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
595 euro
475 euro
375 euro
(extra taal
250 euro
200 euro
150 euro)
Eventuele creatie en/of fotografie wordt apart aangerekend volgens goedgekeurde offerte.
VERSCHIJNINGSDATA 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni
CLOSING DATE MATERIAAL 4 weken voor verschijningsdatum
OPLAGE NL 10 000 exemplaren per editie, FR 5000 exemplaren per editie

