het enige belgische 100% motor tijdschrift

Media Pack 2020
Beschrijving magazine

NAUTICA belicht alle aspecten van de motor-pleziervaart, van open
sportboten, RIB’s tot riant luxe kajuitjachten. Pleziervaartactualiteit,
nieuw bootmateriaal, vaartips en toerisme op zee of binnenwater.
Vakkundige testen van alle types met motoren aangedreven plezierboten. Naast rubrieken van de Vlaamse en Franstalige federaties
ook nieuws over waterski en trendy wakeboarding. Plus thema’s
voor beginners (reglementen, brevetten, kopen of huren, de markt
van nieuwe- en tweedehandsjachten.).
NAUTICA bestaat in het Frans en het Nederlands.

lezersprofiel

Hogere sociale klasse geïnteresseerd met luxe en life style.
Doelgroep: CSP+ - Leeftijd: van 35 tot 65 jaar
Gelezen door betalende abonnees en leden van de federatie LBWB
(Landelijke Bond Waterrecreatie Beoefening), de Fédération Francophone de Yachting Belge (FFYB) en Waterski Vlaanderen (WSV) +
professionals van het sector.

Oplage

17.000 exemplaren (10.000 NL en 7.000 FR)
Periodiciteit: driemaandelijks (4 nummers/jaar)
Losse verkoop: 5 €

Verdeeld

Op abonnement.

Advertentietarieven

De prijzen zijn geldig per inlassing voor de twee edities (Nederlands + Frans), exclusief BTW
– 1 pagina in twee kleuren (rood, blauw of geel)………… 1.109,- €
(andere kleuren : + 20%)
– 1 pagina in vierkleurendruk…………………………………… 1.380,- €
– 2/1 pagina in vierkleurendruk………………………………… 2.485,- €

– 1/8 pagina zwart wit (jaarlijkskontrakt - zonder korting)…140,- €
– 1/8 pagina in twee kleuren (rood, blauw of geel)………… 175,- €
(andere kleuren : + 20%)
– 1/8 pagina in vierkleurendruk…………………………………… 220,- €

– 1/2 pagina in twee kleuren (rood, blauw of geel)………… 635,- €
(andere kleuren : + 20%)
– 1/2 pagina in vierkleurendruk…………………………………… 785,- €

– Tweede pagina van de cover……………………………………… 1.750,- €
– Derde pagina van de cover………………………………………… 1.560,- €
– Vierde pagina van de cover……………………………………… 2.075,- €

– 1/3 pagina in twee kleuren (rood, blauw of geel)………… 445,- €
(andere kleuren : + 20%)
– 1/3 pagina in vierkleurendruk…………………………………… 560,- €

– Advertentie zonder kader: geen supplement
– Vast rechterblad en voorkeursplaatsing……………………… + 15%

– 1/4 pagina in twee kleuren (rood, blauw of geel)………… 330,- €
(andere kleuren : + 20%)
– 1/4 pagina in vierkleurendruk…………………………………… 415,- €

– Contract voor twee uitgaven……………………………………………… - 5%
– Contract voor drie uitgaven……………………………………………… - 7%
– Contract voor vier uitgaven…………………………………………… - 10%

Planning 2020
NAUTICA

Datums

Verchijning

Deadline materiaal

145

januari/februari/maart

29 januari

10/01

146

april/mei/juni

14 mei

24/04

147 juli/augustus/september 13 augustus

24/07

148

16/10

oktober/nov/dec

05 november

Contact voor Nederland:
B.A.A.S. Boating Advertising, Advice & Service
Tel.: ++31 36-5227446
Mail: baas@boatingadvertising.eu

Technische gegevens

Te leveren materiaal: PDF of TIFF (een NL versie + een FR versie).
N.B.: eventuele opmaakkosten zijn niet inbegrepen.
Opmaaking: 10% van de inlassing prijs.
Bij aanlevering van de Nederlandstalige advertentie wordt de Franse
vertaling door uitgever gemaakt voor aanlevering
Franstalige advertentie.
• 1/1 pagina bladspiegel: Din A4 (297 mm hoog x 209 mm breed)*.
* + 3 mm rondom voor snijwit advertentie + paskruisje.
• 1/1 pagina zetspiegel: 270 mm hoog x 190 mm breed.
• 1/2 pagina horizontaal: 130 mm hoog x 190 mm breed.
• 1/2 pagina verticaal: 270 mm hoog x 90 mm breed.
• 1/3 pagina horizontaal: 83 mm hoog x 190 mm breed.
• 1/4 pagina verticaal: 130 mm hoog x 90 mm breed.
• 1/4 pagina horizontaal: 60 mm hoog x 190 mm breed.
• 1/8 pagina verticaal: 60 mm hoog x 90 mm breed.
• 1/8 pagina horizontaal: 30 mm hoog x 190 mm breed.
Zending van de bestanden:
mail: nautica@outlook.be
Via WeTransfer of per post op een USB stick

gratis Banners

1/4 pagina = 1 gratis banners
• Afmetingen: 264 x 128 pixels. Formaat: JPEG. Resolutie: 72 DPI.
1/3 of 1/2 pagina = 1 gratis banners
• Afmetingen: 264 x 264 pixels. Formaat: JPEG. Resolutie: 72 DPI.
1/1 pagina = 1 gratis banners
• Afmetingen: 852 x 90 pixels. Formaat: JPEG. Resolutie: 72 DPI.

ENERMAC B.V.B.A. – chaussée de Mons 19 Bus 19 – 1400 Nijvel

Tel. 067.87.88.13 – Email: nautica@outlook.be

www.nautica-magazine.be

