TARIEVEN 2019

TARIEVEN
MAGAZINE
INSPIRATIE VOOR WONEN EN WERKEN

WIT 2019
Lente / zomer
Herfst / winter

Verschijning
12 april
11 oktober

Deadline advertentie aanleveren
15 maart
9 september

Tarieven advertenties per plaatsing
2/1 pagina’s (spread) 450 x 297 mm (+3 mm overvul)
1/1 pagina 225 x 297 mm (+ 3 mm overvul)
1/2 pagina 178 x 120 mm (= liggend formaat)

1x plaatsen
€ 2.895,€ 1.695,€ 950,-

2x plaatsen
€ 2.695,€ 1.595,€ 895,-

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

Tarieven advertorials per plaatsing
2/1 pagina’s (spread) incl. redactie, fotografie en opmaak
€ 3.250,-		
1/1 pagina incl. redactie, fotografie en opmaak
€ 1.950,Andere advertentiemogelijkheden, commerciële columns, bijsluiters e.d. op aanvraag. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

OPLAGE: 25.000 EXEMPLAREN
FREQUENTIE: 2X PER JAAR

WIT MAGAZINE
WIT Magazine is in een geheel nieuw, fris jasje gestoken. De mix van wonen en business komt nu nog beter tot z’n recht.
Het magazine staat boordevol prachtige reportages over bijzondere woonhuizen in Oost-Nederland, interviews met
regionale architecten, interieurtips en informatieve verhalen.
Het business-gedeelte staat in het teken van bedrijfsmatig vastgoed in de regio Twente-Achterhoek-Stedendriehoek.
Het is gericht op alle ondernemers die geïnteresseerd zijn in de relevante ontwikkelingen die zich afspelen op de
vastgoedmarkt, in objectieve informatie en feiten over vastgoed in de regio, over het aanbod aan kantoorruimtes,
enzovoorts. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de missie en visie van Thoma Post Makelaars.
WIT Magazine biedt een uitstekend podium voor bedrijven om hun diensten en producten aan een koopkrachtige en brede
doelgroep te presenteren. WIT Magazine wordt verspreid via controlled circulation, is af te halen bij alle vestigingen van
Thoma Post Makelaars en is te vinden op verschillende leestafels door het land. Daarnaast is het magazine te verkrijgen
bij de betere boekhandels en andere verkooppunten, evenals via de website en de app van www.magzine.nu als download
voor pc, tablets en smartphones. Wij vertellen u graag meer over de diverse mogelijkheden van adverteren in WIT Magazine.

Uitgever | Van Deinse Media b.v.
Postbus 40194 | 7504 RD Enschede
Telefoon: 053 - 478 20 71 | info@vandeinsemedia.nl
www.vandeinsemedia.nl

