Publiciteit versturen naar onze leden

Geldig vanaf 1 januari 2018
- Ofwel: gedrukt in ons ledentijdschrift Bridgekontakt
en/of gepubliceerd op onze website www.vbl.be
- Ofwel: meegestuurd als flyer met ons ledentijdschrift
Bridge Beter Magazine en gepubliceerd op onze website.
De beide tijdschriften worden verstuurd naar alle 5.500 leden van de VBL

1) In Bridgekontakt en/of op onze website
Deadlines en data van versturen van Bridgekontakt
Nummer van
uiterste dag
deadlines
Bridgekontakt
van versturen
1:
2:
3:
4:

Februari
April
Juni
September

1
1
1
1

januari
maart
mei
augustus

1
1
1
1

februari
april
juni
september

Gedrukt in Bridgekontakt
Formaat h x b
formaat A5
Advertentie
0,50 pagina
90 x 130
1,00 pagina
185 x 130
2,00 pagina’s
2 x (185 x 130)
Enkel prublicatie op onze website www.vbl.be
en verstuurd per e-mail
Opname in de diashow en in een kader onderaan de homepage.

prijs voor
1 advertentie
Tarief 1: € 190,00
Tarief 2: € 260,00
Tarief 2: € 460,00
Tarief 3: € 165,00

2) Flyer meesturen met Bridge Beter Magazine
Data van verschijnen: 11x per jaar, begin van de elke
maand, behalve augustus. Formaat van de Flyer: A5. Door
de organisator te leveren in voldoende oplage bij de
verzendingsfirma, af te leveren ten laatste de 15e van de
voorafgaande maand. Dit tarief 4 omvat ook de bijkomende
onkosten voor het verwerken door de verzendingsfirma.
(*) Mogelijk worden de kosten verhoogd met de bijkomende
portkosten indien het gewicht van de flyer een hoger
porttarief veroorzaakt.

Tarief 4: € 260,00
(*)

Voor deze vier tarieven wordt aangeboden:
Tarieven 1 en 2:
1) Bridgekontakt: publicatie in het nummer van uw keuze.
2) Website, homepage: publicatie in de diashow en in één van de kaders onderaan de
homepage in de aanloop naar het tornooi.
3) Per e-mail verstuurd naar 2.000 adressen van actieve bridgespelers in Vlaanderen – dit
gebeurt enkel op uw verzoek en op de dag van uw keuze.

Tarief 3: Enkel voorgaande punten 2 en/of 3
Tarief 4: voorgaande punten 2 en/of 3 en uiteraard meesturen met Bridge Beter Magazine.
Gratis voor elke optie: gehecht aan de kalender van onze website via de knop “meer info”.

