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LIFESTYLEMAGAZINE

Aanleverspecificaties
Aanleveren als PDF bestand

Aantrekkelijke mogelijkheden & gericht bereik

BrAM is een regionaal lifestylemagazine dat in een oplage van 8.500 exemplaren vier
keer per jaar wordt verspreid onder een koopkrachtige doelgroep in
H. I. Ambacht, Zwijndrecht en omstreken. Breng uw boodschap gedurende een
langere periode onder de aandacht en kies voor een van de aantrekkelijke
mogelijkheden waaronder advertenties in verschillende formaten en advertorials.

Bestanden aangeleverd als pdf dienen bij voorkeur gecertificeerd te zijn. Beeldmateriaal in
de PDF moeten minimaal 300 dpi zijn en hele
pagina advertenties aflopend moeten voorzien
zijn van 3 mm afloop rondom.

Deelmateriaal

Tarieven

1x ADVERTEREN

4x ADVERTEREN

2/1 pagina

440 br. x 285 mm

€ 1.750,-

€

1.650,-per editie

1/1 pagina

210 br. x 285 mm

€

925,-

€

875,-per editie

1/2 pagina

210 br. x 140 mm

€

550,-

€

500,-per editie

1/4 pagina

103 br. x 140 mm

€

375,-

€

350,-per editie

Pagina 2

210 br. x 285 mm

€

1.100,-

€

1050,-per editie

Achterpagina* 210 br. x 285 mm

€

1.425,-

€

1.250,-per editie

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.
*1/1 pagina en 2/1 pagina (spread) advertentiepagina’s kunnen aflopend worden gedrukt.
Het juiste formaat voor een hele pagina aflopend wordt dan 230 mm br. x 300 hoog exclusief 3 mm afloop.
Het juiste formaat voor een 2/1 pagina spread aflopend wordt 460 mm br. x 300 mm hoog excl. 3 mm afloop.

Verschijningsdata
maart, juni, september en december
Reserveren en aanleveren
Vier weken voor verschijning
Aanleveren: info@bram-magazine.nl
Hoofdredactie
Maaike Groot | 06 53 64 53 96

		

06 11 92 36 98
06 53 64 53 96
06 23 39 30 35

Meer informatie
info@bram-magazine.nl bram-magazine.nl

Deelmaterialen (tekst, foto’s, logo’s) dienen altijd als losse bestanden aangeleverd te worden
in de volgende bestandsformaten: voor advertentieteksten gebruikt u een teksteditor zoals
Kladblok, Word, OpenOffice etc. Voor Foto’s gebruikt u de bestandextensie *.jpg of *.tiff *(naam
van desbetreffende foto). Logo’s etc. in een *.eps
bestand *(naam van uw bedrijf bijvoorbeeld).

Afmeting document
De afmeting van het document dient gelijk te
zijn aan het advertentieformaat zoals opgegeven voor plaatsing in het magazine. Wij raden
aan om bij de start van de advertentievervaardiging de grootte van het document op de
deﬁnitieve afmetingen in te stellen.

Let op!
Foto’s of illustraties gedownload van internet
zijn vrijwel altijd ongeschikt voor plaatsing in
het magazine. Het materiaal op speciale sites
(stocksites) is mogelijk wel bruikbaar. Hierbij
dient overigens rekening gehouden te worden
met copyright. Bram magazine kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik
van foto’s, rechten, e.d. in door derden aangeleverd materiaal zoals advertenties. Zet- en drukwerkfouten voorbehouden. Zie voor algemene
voorwaarden www.bram-magazine.nl.

