Neos

Neos is een magazine dat 4 keer per jaar verschijnt,
uitgegeven door NEOS, het netwerk voor ondernemende senioren, zelfstandigen en kaderleden.

Kerndoelgroep
•
•
•
•
•

Zelfstandigen, kaderleden op rust
Vrouwen : 50%  -  Mannen : 50%
Leeftijd 60+
Hogere inkomensklasse
Interesse in reizen, cultuur, sport & beweging, levensgenieters

Profiel

Actieve ondernemende senioren

Oplage

Gemiddeld: 30.500 ex

Aantal leden

33.000

Bereik

55.125 lezers

Periodiciteit

4x / jaar

Taal

NL

Mogelijkheden
Alle commerciële formaten
Creatieve formules
• Insert geniet
• Losse insert onder blister
• Gekleefd kaartje
• Staaltje
• Publireportage
• Redactionele samenwerking

USP’s
• Actieve doelgroep die weet wat ze wil,
echte levensgenieters
• Zowel mannen als vrouwen, koppels
• Doen veel activiteiten in groep, zowel cultureel, educatief
als ontspannend
• 100% postbedeeld
• Hoge leesgetrouwheid :
o 41% leest Neos helemaal
o 59% leest alle artikels waarin interesse

CONTACT
Account Manager - Ine De Schryver
ine.deschryver@publicarto.be
053/82 60 92
Aanleveren materiaal : print@publicarto.be
www.publicarto.be

Neos

TARIEVEN 2018
Formaat

2/1

1/1

KALENDER 2018
B X H in mm

aflopend : 406 x 280  (*)

zetspiegel : 172 x 260
aflopend : 203 x 280  (*)

Tarief
(BTW excl.)

e 3.190,00

e

995,00

e

595,00

LIGGEND
zetspiegel : 172 x 122
aflopend : 203 x 135  (*)

STAAND
zetspiegel :   84 x 122
LIGGEND
zetspiegel : 172 x 60
  

(*)  

08.03

01.02

15.02

07.06

27.04

16.05

06.09

31.07

16.08

06.12

30.10

15.11

5 mm extra snit voorzien bij aflopende advertentie

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
NIEUWE WEBSITE VANAF 2018!

cover 2

e 1.995,00

cover 3

e 1.835,00

cover 4

e 2.390,00

Aflopende formaten : 5 mm extra snit aan alle zijden voorzien

Deadline
materiaal

TECHNISCHE INFO

STAAND
zetspiegel :   84 x 260
aflopend : 102 x 280  (*)

1/4

Deadline
reservatie

e 1.595,00

(*)  

1/2

Datum
verschijning

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

