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Prestige Magazine is een uitgave van Ars Nobilis
De Belgische Federatie voor Juwelen en
Uurwerken - Ars Nobilis vzw
Priester Cuypersstraat 3
1040 Brussel
www.arsnobilis.be

FORMAAT
B 230 mm x H 300 mm met rechte rug

VERSCHIJNING
Trimestrieel

Maart 2018 (deadline reservatie 06/02)
Juni 2018 (deadline reservatie 08/05)

September 2018 (deadline reservatie 07/08)
December 2018 (deadline reservatie 06/11)

DEADLINE MATERIAAL
1 week na deadline reservatie

OPLAGE
3500 exemplaren: Nederlands- en Franstalig

REDACTIE & PRODUCTIE
INK the image builders

Brandekensweg 13, 2627 Antwerpen
prestige@inkbvba.com

PROMOTIE & ADVERTENTIEWERVING
Christine Stefens

Media & Editorial Advisor Prestige Magazine
+32 477 47 90 01

christine@inkbvba.com

PRESTIGE MAGAZINE

JEWELS | DIAMONDS | WATCHES | TRENDS

Prestige Magazine is het toonaangevend vakblad van Ars Nobilis, de Belgische
Federatie voor Juwelen en Uurwerken vzw. U bereikt in eerste instantie alle
juweliers en uurwerkmakers in Vlaanderen, Wallonie, Brussel en het GrootHertogdom Luxemburg.
Daarnaast wordt Prestige magazine ook bedeeld aan een select aantal vooraanstaande juweliers uit Nederland, juweliersontwerpers, goud-en zilversmeden,
diamanthandelaars, fabrikanten van juwelen en horloges en hun invoerders en
agenten.

“U BEREIKT HIERMEE HET VOLLEDIG MARKTAANDEEL VAN
KWALITATIEVE PROFESSIONALS UIT DEZE SECTOR.”
Ars Nobilis vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de Belgische
juwelen- en uurwerkensector in naam van de klein- en groothandel. Naast het
trimestrieel vakblad organiseert de federatie heel het jaar door activiteiten voor de
sector. Het is de spreekbuis voor de sector naar de overheid, de consument en de
vakmensen werkzaam in de sector. In elke editie worden de activiteiten van Ars
Nobilis uitgelicht en aangekondigd. Prestige Magazine is een onmisbare bron van
informatie voor elke professional.

“PRESTIGE MAGAZINE GOES ONLINE!”
Ontdek ook Prestige Magazine E-news, de elektronische newsletter met de laatste
update van de sector. Verschijnt 4 keer per jaar, tussen de magazines door.
Het gedrukt magazine wordt ook massaal online gedeeld via de E-news.

“EXTRA VISIBILITEIT GEGARANDEERD.”
Prestige Magazine wordt gerealiseerd en geadviseerd door een team van professionals van de diverse takken uit de sector. Zo garanderen wij steeds accurate informatie,
objectieve trends en spraakmakende reportages van de mensen werkzaam
in de sector. Het magazine wordt bovendien met de grootste zorg ontworpen
volgens een state of the art grafisch concept.

“DE PROMOTIE VAN UW MERK WORDT OPTIMAAL
OPGENOMEN DOOR DE AANDACHTIGE LEZER.”

TARIEVEN 2018

PRINT
COVER

ADVERTORIAL

COVER STORY
(b)460 mm x (h)300 mm
€ 3.600,-

+ € 500 technische kost voor copy, vertaling en opmaak

ADVERTENTIE 2/1

INTROPAGINA 2/1

2 pagina’s binnenwerk

2 pagina’s binnenwerk (voorzien op pag 4-5)

€ 2.970,-

€ 3.960,-

(b)460 mm x (h)300 mm

(b)460 mm x (h)300 mm

ADVERTENTIE 1/1
1 pagina binnenwerk

(b)230 mm x (h)300 mm
€ 1.980,-

ADVERTENTIE 1/2

ADVERTENTIE 1/4

1/2 pagina binnenwerk

1/4 pagina binnenwerk

(b)115 mm x (h)300 mm

€ 630,-

(b)230 mm x (h)150 mm of

(b)115 mm x (h)150 mm

€ 1.125,-

COVER 2

COVER 3

COVER 4

(b)230 mm x (h)300 mm

(b)230 mm x (h)300 mm

(b)230 mm x (h)300 mm

€ 2.520,-

€ 2.250,-

€ 3.510,-

EXTRA’S

+15% op de basistarieven bij elke voorkeurplaatsing
-15% op personeelsadvertenties
+20% op de basistarieven voor advertorials
(teksten en foto’s door u geleverd, opmaak door ons)
 Mogelijkheden voor insert, wedstrijd, … en andere samenwerkingen op aanvraag.

ONLINE
OPNAME IN DE E-NEWS PRESTIGE MAGAZINE
€ 500 (foto, tekst en doorklik naar url)
BANNER MET DOORKLIK
€ 250 (468 pixels breed x 68 pixels hoog)

*Alle tarieven zijn gebaseerd op drukklaar materiaal door u te leveren,
tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn exclusief BTW.

TECHNISCHE GEGEVENS
Materiaal print:
Kant en klaar advertentie:
Pdf, CMYK, 300 dpi
Snijlijnen en 5 mm snit voorzien aan elke zijde
Materiaal online:
Banner: gif-formaat, 72 dpi
Formaat banner: 468 pixels (b) x 68 pixels (h)
Landingspagina opgeven of embedded in gif
Te sturen naar: prestige@inkbvba.com

