
promotiemogelijkheden

Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
•  Advertenties
•  Advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies
•  Online

•  Lezersacties
•  Mail & win acties
•  Shopping
•  Vacatures
•  Nieuwsbrief
•  Product placement
•  Social media

Neem voor meer mogelijkheden en maatwerk 
contact op met Joachim Hilhorst

tarieven

Formaten Prijzen
2/1 pagina (440x276 mm) € 2.100,-
1/1 pagina (220x276 mm) € 1.250,-
1/2 pagina (220x138 mm / 110x276 mm) € 800,-
1/4 pagina (110x138mm of 55x276 mm) € 410,-
Shopping tarief € 420,-
Spectacular shopping € 580,-

Combinatiekortingen

2 advertenties 8%
3 advertenties 12%
4 advertenties 15%
5 of meer advertenties 20%

editie aanlever
deadline

versChijn
ingsdatum

Vinyl Magazine 1 12-03-2018 10-04-2018
Vinyl Magazine 2 21-05-2018 19-06-2018
Vinyl Magazine 3 30-07-2018 28-08-2018
Vinyl Magazine 4 08-10-2018 30-10-2018

algemene informatie

Oplage 15.000 
Aantal pagina’s: 100 
Prijs: €6,99 
In store / verkrijgbaar: 8 weken

www.vinyl-magazine.nl • facebook: vinylmagazinenl • instagram: vinylmagazinenl

Vinyl Magazine
Vinyl magazine gaat dwars door alle genres en leeftijdsgroepen heen. 
Het magazine gaat over de analoge vinylcultuur, het verzamelen van de 
muziek en de mooiste platenhoezen, de audioapparatuur, de lol van het 
platen draaien. En samen - of alleen - door de kamer dansen.  

Promotiemogelijkheden
Dit magazine biedt u als adverteerder de mogelijkheid om uw product, 
dienst of merk via verschillende kanalen onder de aandacht te brengen 
bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij open voor nieuwe en verfrissende 
ideeën. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden en maken een op 
maat gemaakt plan.

De doelgroepindicatie
Het tijdschrift is voor jong en oud en voor iedereen die platen draait. De 
verzamelaar, de dj, de hipster en de hiphop-liefhebber. De groep is lastig 
in leeftijd te vangen, maar er is één duidelijke gemeenschappelijke deler: 
wie platen draait in deze tijd, houdt van fysieke producten en is bereid 
daar geld aan uit te geven. 

Contactinformatie
Joachim Hilhorst 
06-48401704
joachim@vinyl-magazine.nl
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positioneringstarief

Cover 30%
Specifieke plaats 20%

aanleverspeCifiCaties advertenties

Advertentie dient aangeleverd te worden met 
rondom 5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. 
Meer info vindt u op: www.fnl.nl/specificaties 


