ADVERTENTIETARIEVEN 2021-2022
Titel:

COLLECT Kunst Antiek Design

Uitgegeven door:

Arts Antiques Auctions

Oplage:

20.000 exemplaren

Advertenties (kleur)
breedte x hoogte

prijs (excl. btw)

2/1 pagina aflopend

446 x 300 mm

€ 3.400

1/1 pagina aflopend

226 x 300 mm

€ 1.800

1/1 pagina

200 x 274 mm

€ 1.800

1/2 pagina staand

95 x 274 mm

€ 1.000

1/2 pagina liggend

200 x 132 mm

€ 1.000

zetspiegel

95 x 132 mm

1/4 pagina staand

€ 600

1/4 pagina liggend

200 x 61 mm

€ 600

1/8 pagina

41 x 121mm

€ 300

Uw adres en website
bij onze zoekertjes
Jaarcontract: € 340

Nieuwsbrief aan
onze abonnees
€ 360

1 plaatsing: €45

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.

Plaatsingwensen:
cover II: € 2.400
cover III: € 2.400
cover IV: € 2.600

Uw bereik
verdubbelen?
Adverteer ook in
COLLECT AAA,
onze Belgische
uitgave, en geniet van
een korting.

ADVERTEREN IN COLLECT
Publicatiegegevens
Drukprocédé:
Offset Papier: 100 grs. maco satiné (binnenwerk) 250 grs. maco satiné
(omslag)

Bladspiegel:
220 x 294 mm (b x h)

Zetspiegel:
200 x 274 mm (b x h)

Verschijningsdata:
Negen maal per jaar: 1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei, 1 juni
(zomernummer: juni-juli-augustus), 1 september, 1 oktober, 1 november
en 1 december (winternummer: december-januari).

Taal:
Nederlandstalig

Aanleveren van materiaal
Stuur uw advertentiemateriaal naar collect.net@ips.be (tel. 0032 (0)9 216 20 24)
Wij werken zo mogelijk uitsluitend met in Certified PDF volgens de Medibel- normen aangeleverd
advertentiemateriaal. Om kleurnuances te vermijden is het raadzaam een geijkte kleurproef mee te sturen.
Specificaties aangeleverde advertenties: PDF-formaat (preset: MagazineAds_1v4), advertentie + afbeeldingen
in CMYK, resolutie 300 DPI (op ware grootte), tekst op 3-5 mm van de rand.
Inzendtermijn: de eerste week van de maand vóór publicatie. Zie hieronder de aanlever- en publicatiedata.

Aanlever- en publicatiedata najaar 2021
COLLECT 2021

Reservatie

Aanleveren

Publicatie

September

1e week aug

2e week aug

30 aug

Oktober

1e week sept

2e week sept

30 sept

November

1e week okt

2e week okt

31 okt

December

1e week nov

2e week nov

29 nov

