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Winst verhogen met slimme publiciteit?
Adverteer in magazine FRANKRĲK VAKANTIELAND!

Adverteren doet renderen!
Uw kopers happen toe,uw aanvragen
blĳven komen en uw omzet piekt!
Een droom? ja,en een haalbare.
Een advertentie in magazine
FRANKRĲK VAKANTIELAND
brengt u potentiële kopers
GESLAAGDE PUBLICITEIT DOET WONDEREN
VOOR UW VASTGOED IN FRANKRĲK. FRANKRĲK
VAKANTIELAND MAGAZINE BOUWT DAARVOOR
OP DRIE ĲZERSTERKE PĲLERS.
1. Redactionele waarde - FRANKRĲK
VAKANTIELAND MAGAZINE komt rechtstreeks in de
handen van jouw doelgroep, want het magazine
ﬂoreert op diverse beurzen in België en Nederland.
2. Klasse - Ons magazine ziet er blits uit met zĳn
aangenaam glad papier, hoogstaand ontwerp en
kwalitatief drukwerk.
3. Groots - FRANKRĲK VAKANTIELAND
MAGAZINE ziet het groots. We zĳn meteen het enige
product dat op die schaal potentiële huurders in
België en Nederland weet te bereiken. Een bereik van
meer dan 1 miljoen reizigers, dat valt niet te
onderschatten. Ons magazine is ook digitaal
verkrĳgbaar.

Een magazine
vol voordelen
en verassingen!
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Verdeelpunten:
- Vakantiebeurs West-Vlaanderen (20 000 bezoekers)
- Wandelvakantiebeurs Mechelen
- Noord-Limburgse Vakantiebeurs
- Huis & Tuin (30 000 bezoekers)
- Bouwbeurs (40 000 bezoekers)
- Jaarsbeurs Roeselare (70 000 bezoekers)
- Bakkers en diverse voedingswinkels.
Uw boekingen verhogen met slimme publiciteit?
Adverteer in FRANKRĲK VAKANTIELAND
MAGAZINE.

Een minimale investering voor maximaal
rendement!

Mogelĳkheden
Tarieven

Banner
hoofdpagina
met verwĳzing
naar pagina.
58 x 23 (pixels)
175 €

1/4 Pagina

1/2 Pagina

175 €

295 €

1 Pagina A4
450 €
Achterﬂap:
650 €

2 Pagina’s
750 €

Alle vermelde prĳzenzĳn exclusief 21% BTW. Ondernemers in de EU buiten België die onderworpen zĳn
aan BTW worden vrĳgesteld van BTW in België (art. 21 §3 7°).
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INSCHRĲVINGSFORMULIER
MAGAZINE FRANKRĲK VAKANTIELAND
Naam: ................................................................................................................
Wettelĳke vertegenwoordiger: ...........................................................................
Straat en nummer: .............................................................................................
Postcode en stad/gemeente: .............................................................................
Land: ..................................................................................................................
Telefoon: ............................................................................................................
Email: .................................................................................................................
BTW NR: ............................................................................................................
Wenst in te tekenen op het magazine FRANKRĲK VAKANTIELAND
De exacte plaatsing van de basispagina’s wordt in overleg bepaald en is
afhankelĳk van het aantal deelnemers.
Ik kies voor (kruis aan)
€ 175 voor een banner (58 x 23 pixels) op hoofdpagina.
€ 175 voor een vierde pagina A4 full colour.
€ 295 voor een halve pagina A4 full colour.
€ 450 voor een volledige pagina A4 full colour.
€ 600 voor een volledige pagina op achterﬂap A4 full colour.
€ 750 voor twee pagina’s A4 full colour.

Naam en handtekening

Plaats en datum

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de wettelĳke voorwaarden en technische speciﬁcaties.
(We bezorgen deze op vraag per mail)
TACK WOUTER , Eerste Aardstraat 4, 8531 Bavikhove, BE
Gelieve dit document volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen of mailen naar
info@te-koop-frankrĳk.be
Alle vermelde prĳzenzĳn exclusief 21% BTW. Ondernemers in de EU buiten België die onderworpen zĳn
aan BTW worden vrĳgesteld van BTW in België (art. 21 §3 7°).
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