
Davidsfonds Cultuurmagazine is een kwaliteitsvol 

cultuurmagazine dat 4 keer per jaar verschijnt, 

uitgegeven door Davidsfonds, de grootste cul-

tuurvereniging van Vlaanderen.

Kerndoelgroep
• Reis-en cultuurliefhebbers
• Vrouwen : 60%  -  Mannen : 40%
• Leeftijd 45+
• Hoger opgeleid, hogere inkomensklasse
• Levensgenieters 

USP’s
• Gelinkt aan het grootste cultuurnetwerk van Vlaanderen
• Stijlvol en kwalitatief magazine
• Brede interesse in reizen, cultuur, kunst, gastronomie, …
• 100% postbeeld
• Merkbewust publiek, kiest voor kwaliteitsproducten

 

Mogelijkheden
Alle commerciële formaten

Creatieve formules 
• Losse insert onder blister
• Insert geniet 
• Staaltje
• Publireportage

CONTACT

Profiel Cultuurliefhebbers 

Oplage 38.000 ex

Periodiciteit 4x / jaar

Taal NL

 

Davidsfonds Cultuurmagazine 

CONTACT

Account Manager - Sabine Baetens
sabine.baetens@publicarto.be
053/82 60 92 - 0494/23 24 59

Aanleveren materiaal:  print@publicarto.be

www.publicarto.be
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TARIEVEN 2019

Formaat B X H in mm Tarief
(BTW excl.)

2/1
zetspiegel : 384 x 247 

aflopend : 404 x 267  (*) € 4.720,00

1/1
zetspiegel : 182 x 247 

aflopend : 202 x 267  (*) € 2.360,00

1/2

STAAND 
zetspiegel :   86 x 247 
 
LIGGEND
zetspiegel : 182 x 118,5

€ 1.475,00

1/3 zetspiegel :   54 x 247 € 1.255,00

1/4

 

zetspiegel :   86 x 118,5

  

€ 1.075,00

cover 2 € 2.950,00

cover 3 € 2.715,00

cover 4 € 3.540,00

(*)  Aflopende formaten : 5 mm extra snit aan alle zijden voorzien

Davidsfonds Cultuurmagazine 

KALENDER 2019

DIGITAL

TECHNISCHE INFO

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

(*)  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: : € 250 / advertentie 

op basis van aangeleverde foto’s en tekst
• de copy en eindredactie van uw publireportage: 

tarief op maat

Datum  
verschijning

Deadline 
reservatie

Deadline 
materiaal 

Maart

Juni

September

December

25.01

18.04

26.07

18.10

01.02

03.05

02.08

28.10


