ADVERTEREN
LUCHTVAARTNIEUWS
MAGAZINE
Reismedia B.V. is als uitgever verantwoordelijk
voor diverse magazine en websites waaronder
het magazine Luchtvaartnieuws en een tiental
reis- en luchtvaart gerelateerde websites,
waaronder Luchtvaartnieuws.nl.

ADVERTEREN MAGAZINE 2018

Algemene informatie
Uitgever
Verschijning
Prijs losse verkoop
Prijs abonnement incl.
websites toegang
Oplage
Bereik

9.000 exemplaren
95.500 lezers

Doelgroep*
Leeftijd
Man
Vrouw
Particulier
Zakelijk

Leeftijd
18 – 90 jaar
90%
10%
56%
44%

Opleidingsniveau
Universiteit/Master
HBO/Bachelor
HAVO/VWO
MBO
MAVO, VMBO-t-g-b
Anders

19,3%
37,8%
14,2%
20,3%
6,1%
2,3%

Pagina afmetingen
Spread
Hele pagina
Halve pagina (liggend)
Kwart pagina (staand)

420 x 297 mm
210 x 297 mm
196 x 136 mm
98 x 136 mm

Advertentieformaten

Luchtvaartnieuws magazine is het grootste
en best gelezen zakelijke reismagazine van
Nederland in de Benelux en bedient zakelijke
reizigers, vakantiereizigers, travel managers,
inkopers en wederverkopers in de
reisindustrie.

Reismedia B.V.
12x per jaar
€ 7,95
€ 66,95

Spread 2 en 3
Spread
Achterkant cover
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina

AdvertentieTarieven*
€ 4.595,€ 4.395,€ 3.495,€ 2.895,€ 2.095,€ 1.095,-

Alle tarieven zijn op basis van full colour.
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

AANLEVERSPECIFICATIES
Bladspiegel
De bladspiegel is 210 x 297 mm (A4-formaat), plus 5 mm overloop. (Bladspiegel uitsluitend van
toepassing bij een 1/1 pagina)
Bestandstypes EPS, TIFF, PDF
Let erop dat u uw bestanden altijd een extensie meegeeft (bv. bestandsnaam.pdf )
•
•
•

TIFF: Advertenties met enkel fotografisch beeld, kunnen vanuit Photoshop het beste als TIFF
bewaard worden. Let hierbij op de gewenste kleurinstellingen en resolutie.
EPS: Voor advertenties die opgemaakt zijn in illustrator, ligt de voorkeur bij een EPS, let erop
dat de beelden “embedded” zijn en alle teksten ‘outlined’.
PDF: Het heeft de voorkeur om bestanden te bewaren als PDF via Adobe - Acrobat Distiller, u kunt
beter geen directe PDF’s vanuit illustrator maken. Deze eerst exporteren als EPS en dan via
Distiller naar PDF omzetten. Vanuit InDesign kan via het export menu ook gekozen worden voor
Adobe PDF. In het instellingen menu kunt u vervolgens kiezen voor ‘Press Quality’.

LET OP: De advertentie moet in een pdfbestand worden aangeleverd.

Verschijningsdata 2018 en sluitingstermijn
Luchtvaartnieuws: januari, februari, maart, april mei, juni, juli augustus, september, oktober,
november, december
Het bijgesloten Triptalk Magazine verschijnt gelijktijdig in maart, juni, september, december
Sluitingstermijn: Laatste dag van de maand, voorafgaande aan de verschijningsmaand!

