Spiegelbeeld advertentietarieven 2022/2023
Onderstaand de tarieven voor de verschillende formaten van de mogelijke advertenties.
Wij ontvangen uw advertentie graag in PDF formaat met minimale resolutie van 300 DPI.
Formaat maat-advertenties
1/1 pagina full colour AP
aflopend
1/1 pagina FC2 en FC3
aflopend
1/1 pagina full colour
binnenkant

Prijs full colour

(mm)

(Euro, ex btw)

227 x 286

1150.00

220 x 286

1150.00

aflopend 3 zijdes – rug niet

½ pagina liggend
½ pagina staand
¼ pagina staand
1/8 pagina liggend
Trippelblok liggend
Trippelblok staand
Dubbelblok liggend
Dubbelblok staand
Enkelblok
Formaat advertorials

Breedte x hoogte

185 x 255/ 227 x 286

950.00

185 x 124

550.00

89 x 255
89 x 124
89 x 58,5
185 x 46
57 x 150,5
121 x 46
57 x 98,5
57 x 46

550.00
325.00
190.00
195.00
195.00
150.00
150.00
75.00

Aantal woorden

Prijs
(Euro, ex btw)

1/1 pagina

Circa 700

580.00

2/1 pagina

Circa 1400

930.00

U kunt uw folder, flyer of brochure meesturen naar onze 3000 abonnees vanaf € 800,-.
Informeer naar de voorwaarden.
Banner op www.spiegelbeeld.nl
Homepage
Andere pagina’s

klein formaat 150 x 60 pixels
groot formaat 300 x 60 pixels
klein formaat 150 x 60 pixels
groot formaat 300 x 60 pixels

€ 45.00 per maand
€ 70.00 per maand
€ 35.00 per maand
€ 60.00 per maand

Het plaatsen van een banner is minimaal voor een periode van een half jaar.
Uitvoeringsgegevens:
Oplage 14.000 waarvan 3000 abonnees
Omslag in full colour 135 grams gesatineerd machine coated, binnenwerk: 80 full colour bedrukt op 90 grams Hello opaque,
verschijningsfrequentie: 11x per jaar (juli-augustus is een dubbelnummer). Distributie in Nederland via Betapress Gilze; in
België via AMP Brussel.
Spiegelbeeld is in Nederland verkrijgbaar op 1250 verkooppunten en in Vlaanderen bij 400 verkooppunten.
Informatie en/of advertentie reservering
Frank van Gils
Tel: + 31 (0)653 888 266
Email: frank.van.gils@planet.nl

