Onderstaand de tarieven voor de verschillende formaten van de mogelijke advertenties. Wij ontvangen uw advertentie
graag in PDF met minimaal pixel 300 DPI.
Formaat maat-advertenties
1/1 pagina full colour
achterpagina aflopend
1/1 pagina full colour
pagina 2 aflopend
1/1 pagina full colour
binnenkant
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

Prijs full colour

(mm)

(Euro, ex btw)

206 x 297

1150.00

206 x 297

1150.00

184 x 256 / 206 x 297

950.00

184 x 126

550.00

87 x 256
87 x 126
87 x 61
184 x 48
56 x 152
120 x 48
56 x 100
56 x 48

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.
Extra kosten / kortingen
Indien geen kant en klaar materiaal wordt aangeleverd, gelden de volgende toeslagen. Voor het opmaken (exclusief btw) geldt
25% toeslag gebaseerd op bovengenoemde prijzen.
Contractkorting wordt verleend van 5% bij 6 plaatsingen, 10% bij 11 plaatsingen (jaarcontract). Bij minimaal 3 plaatsingen link
op www.spiegelbeeld.nl. Aanlevering advertenties iedere 1e van de maand voor de volgende maanduitgave.
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

Opmaak € 25.00, Opmaak animated Tiff € 50.00 prijzen zijn excl BTW. Het plaatsen van een banner is minimaal voor een
periode van een half jaar bij jaarcontract geld een korting van 10%.
Uitvoeringsgegevens:
Oplage 15.000 waarvan 3000 abonnees
Omslag in full color 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 1650 verkooppunten en in Vlaanderen op 400.
Informatie en reserveringen
SPIEGELBEELD
Joke de Louw advertenties@spiegelbeeld.nl of 0031621804985

