Brief aan jonge grootouders

Brief aan jonge grootouders is een extra nummer
binnen de reeks Brieven aan Jonge Ouders. Het verschijnt 1 keer per jaar, in april bij Brieven aan Jonge Ouders 4 maanden. Er is een exemplaar voor elk
grootouderpaar voorzien. Voor grootouders begint
er vaak een nieuwe fase in hun leven: die van grootouder. Dit nummer in de reeks wordt ook uitgegeven door De Gezinsbond, de grootste gezinsorganisatie van Vlaanderen.

Profiel

Jonge grootouders

Oplage

2 x 65.354 ex

Periodiciteit

1x / jaar (april)

Taal

NL

Mogelijkheden
Commerciële formaten
• 1/1 pagina
• 1/2 pagina

Kerndoelgroep
• Jonge grootouders, betrokken bij de opvoeding van hun
kleinkind(eren)

USP’s
• GRATIS (per post) verstuurd
• 2 exemplaren onder blister (= 2x 65.354 ex.)
• Zéér doelgerichte extra uitgave : bijlage bij Brieven aan
Jonge Ouders ‘Ik ben 4 maand’
• Informatieve inhoud voor grootouders
• Lange levensduur, exemplaar wordt bijgehouden

CONTACT
Account Manager - Linda Vandezande
linda.vandezande@publicarto.be
053/82 60 93
Aanleveren materiaal : print@publicarto.be
www.publicarto.be

Brief aan jonge grootouders

TARIEVEN 2018
Formaat

1/1

KALENDER 2018
B X H in mm

zetspiegel : 190 x 260
aflopend : 210 x 297  (*)

Tarief
(BTW excl.)

€ 7.500,00
LIGGEND
zetspiegel : 190 x 127
aflopend : 210 x 147  (*)

(*)  

Deadline
materiaal

01.04

27.02.2018

08.03.2018

TECHNISCHE INFO
(*)  

5 mm snit bij aflopende advertentie

cover 2

aflopend : 210 x 297  (*)

€ 12.500,00

cover 3

aflopend : 210 x 297  (*)

€ 11.500,00

cover 4

aflopend : 210 x 297  (*)

€ 15.000,00

Aflopende formaten : 5 mm extra snit aan alle zijden voorzien

Deadline
reservatie

€ 9.995,00

STAAND
zetspiegel :   90 x 260
aflopend : 102 x 297  (*)
1/2

Datum
verschijning

Digitaal aan te leveren
(zie www.medibelplus.be voor magazines)
offset-rotatie
Indien gewenst kan Publicarto ook zorgen voor:
• de lay-out van uw advertenties: e 250 / advertentie
op basis van aangeleverde foto’s en tekst
• de copy en eindredactie van uw publireportage:
tarief op maat

DIGITAL
Al onze digitale en crossmedia tarieven zijn terug te
vinden op www.publicarto.be

