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Advertentie

Shopping Shopping

Shopping Spectacular 
shopping 

Winactie

ShoppingShopping

Product 
placement/Review

Win Win

 * *  Win  * *  

Advertentie

Adv. Adv.

Branded content

Brandend content Brandend content Product placement Review

+40%
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Uiting via website

Full Banner 468 x 60 px

Leaderboard 728 x 90 px

Medium Rectangle
336 x 280 px

Maatwerk
in overleg

Halfpage ad
336 x 600 px

Skyscraper
120 x 600 px

Wide
Skyscraper

160 x 600 px

Uiting website

Online bannering
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Maatwerk

YOUR
BRAND

Your content

Uiting via 
sociale media

Social influencers

Klant Drukker Winkel

TEGEN RELATIEF LAGE MEERPRIJS NEMEN WIJ DE PRODUCTIE VAN UW INSERT UIT HANDEN

Vormgever F&L

Insert
Insert

Magazine

MAGAZINE

Voor specificaties zie online mediakaart
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INSERTS
Mogelijkheden Vanaf:

Voor mogelijkheden neem contact op

ONLINE

Mogelijkheden Vanaf:

Online bannering € 20 CPM

Uiting op website In overleg

Socialmedia uiting In overleg

MAATWERK
Mogelijkheden Vanaf:

Custom publishing In overleg 

Instore promotion In overleg

COVER

Mogelijkheden Vanaf:

Uitvouwbare cover € 4.000 

Band / Wikkel € 2.510 

Splitcover € 2.900 

Covermount € 858

Dubbelomslag € 1718 

ABONNEES

Mogelijkheden Vanaf:

Abonnee actie In overleg 

Commerciele uiting 
in nieuwsbrief

€ 205 

MAGAZINE

Mogelijkheden Vanaf:

Advertentie 1/1 € 995

Advertentie 2/1 € 1750

Branded content € 776

Product placement/
review

€ 330 

Winactie In overleg 

Shopping € 330 

Spectacular shopping € 460 

TOELICHTING 
Drukwerk in magazines
•  Om het plaatsen van een advertentie feilloos te laten verlopen, 

moet het materiaal worden aangeleverd volgens de geldende 
speci� caties: 
www.fnl.nl/speci� caties 

•  Redactionele content in overeenstemming met accountmanager.
•  De pagina’s met shoppings bieden ideale exposure om nieuwe ac-

ties en producten te promoten. De shoppings worden opgemaakt 
in de look & feel van het betre� ende magazine. De shoppings 
bestaan uit max. 150 woorden + afbeelding + prijs + URL. 

•  Spectacular shoppings bieden 40% extra ruimte t.o.v. een reguliere 
shopping en bieden daarom de mogelijkheid voor grotere visuals, 
tekst en meer awareness. 

•  De exposure per winactie gebeurt in overleg met de betre� ende 
redactie

Cover mogelijkheden
Maximale impact en attentiewaarde bij de eerste oogopslag en biedt 
awareness voor eventuele content in het binnenwerk. 

 Abonnee actie
•  Acties worden ingericht in overeenstemming met de account manager.
•  Een banner in onze nieuwsbrieven heeft de maximale afmeting van 
600 px bij 200 px.

•  Nieuwsitem in nieuwsbrief bevat max. 100 woorden en een afbeelding 
van 180 x 180 px. 

•  Abonnee acties zorgen voor maximale aanprijzing van producten bij 
de doelgroep via het magazine.

Maatwerk
Uw accountmanager informeert u graag over de mogelijkheden

Insert tip:
Tegen een relatief lage meerprijs nemen wij de productie van uw insert 
uit handen. Dit geeft u de mogelijkheid een creatieve insert te plaatsen en 
hiervoor slechts uw wensen door te geven en benodigd digitaal materi-
aal aan te leveren.

Mogelijkheden zijn van toepassing op totaal portfolio

+ MEER DAN 25 SPECIALE UITGAVES PER JAAR

Totaal overzicht mogelijkheden  F&L Publishing Group
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• online mediakaart 

FOOD    •    LIFESTYLE    •    REIZEN    •    FOTOGRAFIE    •    FASHION & BEAUTY    •    FITNESS & HEALTH    •    GADGETS


