
TARIEVEN EN MEDIAGEGEVENS

Advertentieformaten en -tarieven (excl. BTW) per 01-01-2017
AANVULLING OP DE TARIEVEN

Voorkeursplaatsing 10% toeslag

Achterpagina 25% toeslag

Omslag 2 of 3 15% toeslag

Bijlage/insert Op aanvraag

FREQUENTIE/OPLAGE/VERSPREIDING

Frequentie 6 maal per jaar

Oplage 5.200

Abonnementstarief e 45 (excl. BTW)

VERSCHIJNMAANDEN/THEMA’S

De verschijndata en thema’s zijn op aanvraag

beschikbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

 Binnenwerk Omslag

Drukprocédé Offset Offset

Papiersoort 135 grs. 300 grs.

 HVMC HVMC

Bladspiegel 215x285 mm 215x285 mm

Zetspiegel 190x260 mm 190x260 mm

REPRODUCTIEMATERIAAL

Digitaal aanleveren. Aanlevering van advertenties bij 

voorkeur als PDF. Voor de bewerking van zogenaamde 

‘open bestanden’ (bijvoorbeeld Indesign, EPS- of MS-word) 

worden kosten in rekening gebracht met een minimum 

van e 30,-.

Foto’s en illustraties op 300 dpi aanleveren (als eps, 

tif of jpg). Vergeet niet uw gebruikte fonts mee te sturen.

De volgende bestandsformaten kunnen door de studio 

verwerkt worden:

• Adobe PDF

• Os X Office (alleen tekst: beeld apart bijleveren)

•  Indesign

•  Adobe Illustrator 

•  Adobe Photoshop

Per post (bij voorkeur op cd)
BMG Business B.V.

Kerkenbos 10 - 15E 

6546 BB Nijmegen

Per email 

(o.v.v. TRAVEL & DESTINATIONS - INCENTIVES):

Redactioneel materiaal:

linda@brinkmanmediagroup.nl

Advertentiemateriaal:

tanja@brinkmanmediagroup.nl

PROFIEL

TRAVEL & DESTINATIONS - INCENTIVES is een 

Nederlandstalig vakblad, in premium-uitvoering, voor 

professionals en zakelijke betrokkenen in business travel 

‘en in de travel business.

Elke twee maanden informeert het magazine over men-

sen, bedrijven, bestemmingen en ontwikkelingen in de 

boeiende wereld van zakenreizen en reis-zaken.

De redactie interesseert zich vooral voor luxere en 

goedverzorgde rezen, naar bijzondere verrassende ‘en 

klassieke destinations.

Tot de lezers behorende organisatoren en tussenper-

sonen bij de samenstelling en het boeken van luxere 

(zakelijke) reizen, in reisbureaus, bij grotere bedrijven en 

instellingen en bij incentive buro’s en pco’s. 

In elke uitgave van TRAVEL & DESTINATIONS - 

INCENTIVES worden door de redactie enkele specifieke 

landen en bestemmingen beschreven en uitgelicht. Verder 

is er ruimte en interesse voor specifieke reizen, lucht-

vaartmaatschappijen, programma’s voor incentives en 

groepsreizen, toeristen informatie over landen, streken 

en bestemmingen.

Door het brede, intensieve en interessante bereik, 

is TRAVEL & DESTINATIONS - INCENTIVES een 

bijzonder gunstig medium voor de advertenties van 

Incentivebureaus, reisorganisaties, luchtvaartmaatschap-

pijen, toeristenburo’s en bestemmingen
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DESTINATIONS

Formaat BxH 1x 6x 12x 

1/1 215 x 285 mm e 1.645,-  e 1.595,-  e 1.555,- 
 + 3 mm afloop

1/2 92 x 260 mm e 855,- e 825,-  e 795,-  
 190 x 128 mm

1/4 92 x 128 mm  e 450,-  e 430,- e 410,- 
 190 x 62 mm

1/8 92 x 62 mm e 230,-  e 225,- e 220,- 


