A RT S A N T I Q U E S A U C T I O N S

Datum: 		

1 januari 2018

Titel:
		
		

COLLECT / Arts Antiques Auctions
Magazine voor kunstliefhebbers
en kunstverzamelaars

Uitgegeven door:

Arts Antiques Auctions

Oplage		
Drukprocédé:
Papier: 		
		
Bladspiegel:
Zetspiegel:

8000 exemplaren
Offset
100 grs. maco satiné (binnenwerk)
250 grs. maco satiné (omslag)
220 x 294 mm (bxh)
200 x 274 mm (bxh)

Advertentiemateriaal:
Twee aparte advertenties (Neder-		
			landstalig en Franstalig). Wij werken
			
zo mogelijk uitsluitend met in
			
Certified PDF volgens de Medibel-		
		
normen aangeleverd advertentie			
materiaal. Om kleurnuances te
			
vermijden is het raadzaam een
			
geijkte kleurproef mee te sturen.

Verschijningsdata:
		
		
		

Negen maal per jaar: 1 februari, 1 maart,
1 april, 1 mei, 1 juni (zomernummer),
1 september, 1 oktober, 1 november
en 1 december.

Inzendtermijn advertentie: De eerste van de maand voor
			publicatie.

Advertentiemateriaal naar: COLLECT
			Joris van Glabbeek
			E-mail: collect.net@ips.be
			Telefoon: (0032) 9-2162024

Bijsluiters:			
Tarieven voor bijsluiters
			op aanvraag.

Taal:
Nederlandstalige en Franstalige editie
		
		
		
Advertentieformaten en -tarieven:		
		

zetspiegel

KLEUR
breedte x hoogte

prijs (excl. btw)

€ 3.400
2/1 pagina aflopend 446 x 300 mm
		 (incl. 3 mm afloop / rugmarge 10 mm)
1/1

pagina aflopend

226 x 300 mm

€ 1.995

(incl. 3 mm afloop / rugmarge 10 mm)

1/1

pagina

200 x 274 mm

€ 1.995

1/2

pagina staand

95 x 274 mm

€ 1.050

1/2

pagina liggend

200 x 132 mm

€ 1.050

1/3

pagina staand

95 x 168 mm

€ 750

1/3

pagina liggend

200 x 84 mm

€ 750

1/4

pagina staand

95 x 132 mm

€ 600

1/4

pagina liggend

200 x 61 mm

€ 600

1/6

pagina

95 x 84 mm

€ 500

zetspiegel

ZWART-WIT
breedte x hoogte

prijs (excl. btw)

1/1

226 x 300 mm

€ 1.375

pagina aflopend

(incl. 3 mm afloop / rugmarge 10 mm)

1/1

pagina

200 x 274 mm

€ 1.375

1/2

pagina staand

95 x 274 mm

€ 750

1/2

pagina liggend

200 x 132 mm

€ 750

1/3

pagina staand

95 x 168 mm

€ 550

1/3

pagina liggend

200 x 84 mm

€ 550

1/4

pagina staand

95 x 132 mm

€ 450

1/4

pagina liggend

200 x 61 mm

€ 450

1/6

pagina

95 x 84 mm

€ 350

1/8

pagina liggend

95 x 61 mm

€ 300

95 x 26 mm

€ 150

1/16

pagina liggend

AANBEVOLEN ADRESSEN & websiteS
1 plaatsing € 45 (excl. btw)
jaarcontract € 340 (excl. btw)

Contractkorting advertenties:
			
			
			
			

Bij een jaarcontract van tenminste 3 plaatsingen: -5 %
Bij een jaarcontract van tenminste 5 plaatsingen: -10 %
Bij een jaarcontract van tenminste 7 plaatsingen: -15 %
Bij een jaarcontract van tenminste 9 plaatsingen: -20 %
Contracten kunnen op elke gewenste datum worden afgesloten. Contractperiode: één jaar.

Plaatsingswensen:

cover II: € 2.400

cover III: € 2.400

cover IV: € 2.600

De voorgaande tariefkaarten komen hiermee te vervallen. De prijzen dienen te worden begrepen mits levering door de klant van het volledige materiaal en exclusief BTW.

