Adverteren bij BWP
EQUItime
EQUItime is hét magazine van de BWP fokker van sportpaarden en de LRV-ruiter. 90% van onze
lezers hebben hun paarden thuis staan en beslissen zelf over het voer, de stalling, de verzorging, …
Met een lezersbereik van 30.000 voor de nederlandstalige versie is EQUItime het meest gelezen
nederlandstalige paardenblad in Vlaanderen! Er is ook een franstalige uitgave.
EQUItime komt 12 keer per jaar uit, de even maanden op papier, de oneven maanden digitaal.

EQUItime printversies :

EQUItime digitale versies :

De Nederlandstalige PRINT versie
Formaat
Prijs NL (+FR)
Cover
1.500€ (1.650€)
1/1 – 1p
1.200€ (1.350€)
1/2 – 0,5p
700€ (800€)
1/4 – 0,25p
400€ (450€)
1/8 – 0,12p
220€ (260€)

De Nederlandstalige DIGITALE versie
Formaat
Prijs NL (+FR)
Full page
700€ (800€)
Inline (half page)
400€ (450€)
Square
220€ (260€)
Banner
220€ (260€)
allen + LINK

De Franstalige PRINT versie
Formaat
Prijs
Cover
325€
1/1 – 1p
270€
1/2 – 0,5p
175€
1/4 – 0,25p
105€
1/8 – 0,12p
70€

De Franstalige DIGITALE versie
Formaat
Prijs
Full page
175€
Inline (half page)
105€
Square
70€
Banner
70€
allen + LINK

Februari-April-Juni-Augustus-Oktober-December

Januari-Maart-Mei-Juli-September-November

Opmaakkosten maken advertentie
1 pagina : 100€
0,5 pagina : 60€
kleiner : 50€
Korting voor meerdere inlassingen
2 inlassingen -5% * 6 inlassingen -10% * +10 inlassingen -15%
Een ENCARTAGE (bijlage – enkel bij de gesealde exemplaren) :
Nederlandstalige (5500 ex.)
1.300€
Franstalige (300 ex.)

200€

Een ZOEKERTJE (automatisch in NL en FR versie)
Tot 100 tekens : 10€
Tot 250 tekens : 20€
Tot 400 tekens : 30€
Prijzen excl. BTW 21%

incl. foto of logo : 30€
incl. foto of logo : 40€
incl. foto of logo : 50€

exra + link in digitale : +10€
exra + link in digitale : +10€
exra + link in digitale : +10€

Neem contact op per telefoon +32 474 31 90 47 of stuur een mail naar salesbwp10@gmail.com

