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Formule Extra Large

Omvat: -  Uitgebreide tekst over uw locatie/
bedrijf

                  - Beknopte engelse beschrijving
                 - 10 foto’s

             
    

 - 2 logo’s

                   -  Tabel met capaciteit alle zalen

                   - Link naar uw website
                  - Rechtstreekse offerte aanvraag
Duur 1 jaar

Inbegrepen: - Copywriting tekst 
                  -  Vertaling tekst naar het Frans

Tarief:  e 950,00

Formule Large

Omvat:    -  Beknopte tekst over uw locatie/bedrijf 
(800 karakters)

                  - 5 foto’s

                  - 1 logo

                   -  Tabel met capaciteit alle zalen

                  - Link naar uw website

                  - Rechtstreekse offerte aanvraag
Duur           1 jaar

Inbegrepen: Vertaling tekst naar het Frans

Tarief:         e 650,00

Formule Medium

Omvat: -  Korte tekst over uw locatie/bedrijf  

(150 karakters)

                   - 1 foto

Duur 1 jaar

Inbegrepen: Vertaling tekst naar het Frans

Tarief:  e 300,00

Digitale nieuwsbrief 

Frequentie:  20 x per jaar

Tarief:    Banner e 500,00
Redactionele vermelding e 700,00

‘Out of Office’ Magazine 

Verschijningsdata: vrijdag 15 maart 2013                             maandag 16 september 2013

    vrijdag 14 juni 2013                                 maandag 16 december 2013

Mogelijke formaten: 2/1 pagina e 3.800,00   

1/1 pagina e 2.000,00  

1/2 pagina e 1.300,00 

1/4 pagina e 700,00 

advertorial 2/1 pagina e 2.650,00
advertorial 1/1 pagina e 1.650,00

Cover 2 e 3.000,00 

Cover 3 e 3.000,00 

cover 4 e 4.000,00 €

Partnermail 

Uw commerciële boodschap exclusief gemaild naar onze database, op een datum en tijdstip van uw keuze   

Tarief:    e 950,00

‘Out of Office’ heeft een oplage van 12.500 exemplaren en wordt verspreid via controlled circulation naar de bedrijven vermeld in de TOP-5000 van Trends, naar de eigen Semindex-
database, beroepsverenigingen, naar de Kamers van Koophandel, een selectie van de grootste bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen, Nederlands Limburg en Noord-Frankrijk, de Diensten 
voor Toerisme, de ministeries en ambassades in België, de organisatoren van business seminars, eventbureaus, de sportclubs in eerste en tweede nationale afdeling en de nationale en 
regionale pers. 
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