
algemene informatie
titel : Oostenrijk Magazine
ISSN :   2352-9083
uitgegeven door : FREN Media
verschijningsfrequentie : 5x per jaar
abonnementsprijs :  € 25,00
prijs losse nummers : € 5,95
advertentieexploitatie : Postbus 480
   1200 AL Hilversum
   T 035 533 7012
   roest@oostenrijkmagazine.nl
media order : Frits Roest
   T 035 533 7012
   roest@oostenrijkmagazine.nl
aanleveren materiaal : roest@oostenrijkmagazine.nl
aanleverdata : zie verschijnings- en aanleverdata
annuleringstermijn : 3 weken voor verschijnen

TECHNISCHE GEGEVENS

formaat : 230 x 297 mm (b x h)

zetspiegel : 200 x 265 mm (b x h)

drukprocéde : rotatie offset

papiersoort : omslag 170 gr. houtvrij mc gesatineerd

   binnenwerk 90 gr. houtvrij mc mat

oplage : 15.000

verwacht bereik : 100.000 lezers

algemene voorwaarden :  Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de “Rege-
len voor het Advertentiewezen”, gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel.

website : www.oostenrijkmagazine.nl 

FREN Media :   Postbus 480, 1200 AL Hilversum

KvK :   64648303

BTW :   NL855760862B01

verschijnings- en aanleverdata
uitgave verschijningsdata aanleverdata adv. materiaal
Oostenrijk Magazine 1/18 26 januari 2018 8 januari 2018
Oostenrijk Magazine 2/18 6 april 2018 19 maart 2018
Oostenrijk Magazine 3/18 15 juni 2018 28 mei 2018
Oostenrijk Magazine 4/18 31 augustus 2018 13 augustus 2018
Oostenrijk Magazine 5/18 9 november 2018 22 october 2018

Prijslijst advertenties
2018 print

WELKOM IN HET HART VAN EUROPA

Voor antwoordkaarten, plakkaarten, 
meehechten of insteken van bijlagen 
wordt op verzoek offerte gedaan. 
Advertentiemateriaal kan digitaal volgens 
de standaard “Certified PDF tijdschriften 
Nederland” worden aangeleverd (zie 
www.tijdschriften.nl). Wij helpen u graag 
bij de productie. Kosten veroorzaakt 
door aanlevering van niet gecertificeerd 
advertentie-materiaal worden doorberekend. 
Voor onze tarieven voor online adverteren 
neem aub contact op. 

formaten, afmetingen en tarieven
Formaat (breedte x hoogte) zetspiegel aflopend tarief

2/1 pagina (panorama) 430 x 265 460 x 297 € 1,950

1/1 pagina  200 x 265 230 x 297 € 1.075

1/2 pagina staand  95 x 265 110 x 297 € 595

1/2 pagina liggend  200 x 130 230 x 145 € 595

1/4 pagina  95 x 130   € 325
1/8 pagina  95 x 63  € 175

Aflopend + 3 mm overloop aan ieder kant

Frequentiekorting
2 edities 5% korting
3 edities 10% korting
4 edities  15% korting
5 edities  25% korting

Toeslagen
achterpagina 25% toeslag
cover 2 en 3 20% toeslag
voorkeur 10% toeslag

Alle prijzen per plaatsing en zonder BTW.


