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TARIEVEN
Military Magazine 2019 verschijning
4 oktober		

Deadline advertentie aanleveren
6 september

Tarieven advertenties per plaatsing
2/1 pagina’s (spread) 420 x 297 mm (+ 3 mm overvul)
1/1 pagina 210 x 297 mm (+ 3 mm overvul)
1/2 pagina 180 x 130 mm (= liggend formaat)
1/2 pagina 85 x 267 mm (= staand formaat)
1/4 pagina 85 x 130 mm (= staand formaat)

1x plaatsen
€ 3.195,€ 1.695,€ 975,€ 975,€ 595,-

Tarieven advertorials per plaatsing
2/1 pagina’s (spread) incl. redactie, fotografie en opmaak
1/1 pagina incl. redactie, fotografie en opmaak
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

€ 3.495,€ 1.995,-

Voorkeursplaatsing: 15%
pagina 02 omslag: 30%
pagina 03 omslag: 20%
pagina 04 omslag: 40%

OPLAGE: 12.500 EXEMPLAREN
VERSCHIJNING: 4 OKTOBER 2019

DE WINNENDE COMBINATIE
Military Boekelo-Enschede is in de loop der jaren uitgegroeid tot een evenement met een ongekende uitstraling. Niet alleen
regionaal, maar ook landelijk en internationaal. Een hippische belevenis, maar tevens een ontmoetingspunt, voor publiek,
consumenten en bedrijfsleven. Military Boekelo-Enschede is dan ook een perfect platform voor tal van interessante
activiteiten, variërend van p resentaties, advertising en andere uitingen, gericht op elke doelgroep.
Military Magazine is het officiële magazine van Military Boekelo-Enschede en wordt dit jaar voor de 11e keer uitgegeven.
Dit opvallende, fraai vormgegeven blad staat boordevol b oeiende interviews, reportages, achtergrondartikelen en
newsfacts over de Military en biedt u de m
 ogelijkheid om uw bedrijf optimaal te profileren bij een breed publiek.
Military Magazine wordt verspreid onder de bezoekers van Military Boekelo-Enschede. Bovendien wordt het magazine
meegezonden als bijlage bij TOM Magazine, het meest t oonaangevende b2b-magazine van Twente. Military Magazine
is via de app van w
 ww.magzine.nu verkrijgbaar als download voor tablets en smartphones.
Als u op zoek bent naar een winnende combinatie, dan is adverteren in Military Magazine
iets voor u. Wij adviseren u graag over de publicitaire mogelijkheden. >>
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