Spiegel der Zeilvaart
Het magazine voor schippers van Traditionele Schepen & Klassieke Jachten

Tariefkaart 2019
U adverteert al vanaf € 75,- per editie en dat naast redactionele pagina’s!

Formaat

1 x plaatsen

5 x plaatsen

10 x plaatsen

1/12 pagina

€ 110

€ 90

€ 75

1/8 pagina

€ 185

€ 150

€ 125

1/4 (kwart pag)

€ 315

€ 270

€ 245

1/2 (halve pag)

€ 585

€ 490

€ 445

1/1 (hele pagina)

€ 1075

€ 950

€ 875

(Prijzen gebaseerd op full colour plaatsing; ex. 21% BTW)

Bladspiegel: (br x h) 215 x 280 mm (aflopend: + 4 mm)
Zetspiegel: 196 x 256,5 mm
Voorbeelden:

1/8 pagina

(95 x 60
mm)

kwart pagina liggend
(196 x 60 mm)

Halve
pagina
staand
(95 x 256,6
mm)

kwart
pagina
(95 x 125,4
mm)

1/12 pag.

halve pagina liggend
(196 x 125,4 mm)
(95x38 mm)

Reserveren? Bel: 085 0030 697 E-mail: advertenties@spiegelderzeilvaart.nl
(Reserveren advertentieruimte tot 1 dag voor de inleverdatum! Neem voor afwijkende
formaten contact met ons op. Advertenties aanleveren als certified pdf per e-mail )

Voordelig adverteren?
In de sectie “Te koop aangeboden” achterin Spiegel der Zeilvaart kunnen niet alleen
particulieren hun schip te koop zetten. Ook bedrijven kunnen hier gerichte verkoopadvertenties plaatsen tegen een aantrekkelijk tarief; vanaf € 160,- per kwart pagina;
€ 80,- per 1/8 pagina. Neem voor meer informatie contact op.

Spiegel der Zeilvaart 2019
Edities en inleverdata advertentiemateriaal:
Editie

Verschijnt op / specials

Aanleveren materiaal

nr. 1

18 januari
(18/1 - week 3)

nr. 2

22 februari
(22/2 - week 8)

nr. 3

29 maart
(29/3 - week 13)

1 maart

nr. 4

3 mei
(3/5 - week 18)

5 april

nr. 5

7 juni
(7/6 - week 23)

10 mei

nr. 6

12 juli
(12/7 - week 28)

14 juni

nr. 7

23 aug.
(23/8 - week 34)

HISWA te Water 26 juli

nr. 8

27 september
(27/9 - week 39)

nr. 9

1 nov.
EOC Trad. Schepen Beurs 4 oktober
(1/11 - week 44)

nr.10

6 december
(6/12 - week 49)

BOOT Düsseldorf 14 december 2018
HISWA Amsterdam 25 januari

30 augustus

8 november

Vragen? Bel 085 0030 697 Ook voor hulp bij het opmaken van uw advertentie.
We kijken daarbij altijd naar de meest passende vorm om uw boodschap goed
over te brengen naar uw toekomstige klanten. www.spiegelderzeilvaart.nl

