IEDEREEN WELKOM-POCKET

De pocket ‘Iedereen welkom!’, die bij de september/oktober-editie van VABMagazine zal steken, zet bestemmingen en accommodaties in de kijker die
openstaan voor grote (nieuw samengestelde) gezinnen, alleenreizenden, personen
met een beperking en huisdieren.
Het doelpubliek wordt verder uitgebreid via vabmagazine.be, waar de Iedereen
welkom-pocket als digitale magazine zal worden gepubliceerd,
met een rechtstreekse link naar jouw website

A5 pocket, centraal geniet in VAB-Magazine
Oplage
140.000 exemplaren
Tarief per pagina
€ 1.950 + € 95 technische kosten*
*(indien opmaak door redactie)
Verschijningsdatum**
26 augustus 2022

Partnerships op maat

Verwelkom jij grote gezinnen of singles, heb je een hart voor dieren, is
toegankelijkheid voor minder mobiele personen geen punt? Dan verdien jij een
plaatsje in onze pocket ‘Iedereen welkom!’

Reservatie: voor 08 juli 2022
Aanleveren materiaal: voor 10 juli 2022

**Publicatie data kunnen afwijken omwille van het leveringsschema van Bpost (slechts twee maal per week).
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TECHNISCHE FICHE
POCKET ‘IEDEREEN WELKOM!’ 2022

Iedereen welkom!

Iedereen welkom!
VAB-Magazine september/oktober
Pocket ‘Iedereen welkom!’
• Verschijningsdatum: 26 augustus 2022
• A5 pocket, centraal geniet in VAB-Magazine
• Oplage: 170.000 exemplaren

Tarief 1/1 pagina: € 1.950 + € 95 technische kost
advertentie cover: € 2.340
Reservatie voor 8 juli 2022

Indien er een kant-en-klare advertentie
wordt aangeleverd:
• Paginaformaat: 148 x 190 mm
• 5 mm uiterste plaatsing tekst
• 5 mm voorzien voor snit
• snijtekens voorzien
Aanleveren pdf in hoge resolutie
vóór 27 juli 2022

Indien de opmaak van de pagina wordt
gerealiseerd door VAB-Magazine op basis
van aangeleverde tekst en beeld:
• Tekst: max. 4 activiteiten,
• 60 woorden per activiteit + URL
• Beelden: 2 beelden per activiteit in
hoge resolutie
• Logo in hoge resolutie
Aanleveren materiaal vóór 20 juli 2022

Meer info?

Neem contact op met het VAB-Mediateam
via media@vab.be
of 03 253 60 80

