Bereik je doelgroep optimaal
en adverteer regionaal!

www.holtackers.be

20

Bijouterie & Mode-accessoires
tweemaandelijks
blad met (life)style
Bilzen Hoeselt Lanaken Riemst Zutendaal

jaargang 2

VU Liebens Reclame Maastrichterstraat 416 3740 Mopertingen

nummer 3

‘Galerie Rubens’
Stationsstraat 58 bus 13
B-3620 Lanaken
T:+32(0)89/71.37.10

www.esterella.be

Open: maandag 13.30-18 u.
dinsdag-zaterdag 9.30-18 u.

Hét huys
voor

échte Heeren
Heeren

NIEUW in Lanaken
mannenmode Het Heerenhuys

Waar
naartoe
met
pasen ?

Citytrips naar
paassteden
in Europa

Win een
Win een
reischeque
reischeque
ter waarde van € 400
ter waarde van €

400

Key Facts:
• 80.000 lezers
• 100% bereik voor het gros
van uw doelgroep

Het weer
in Afghanistan
Lente opendeurdagen op:

zaterdag 14 maart van 9u30 tot 18u00
zondag 15 maart van 13u00 tot 17u00
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Eindelijk!
Sakosj Magazine is een gratis huis-aan-huis luxemagazine
voor Bilzen, Lanaken, Zutendaal, Hoeselt én Riemst.
Een oplage van maar liefst 40.500 exemplaren.
Sakosj Magazine informeert, stimuleert én amuseert over
onderwerpen die ons aanbelangen. Vier keer per jaar. Gratis apart
bedeeld in Zuid-Limburg. Op een exclusieve wijze. Van 44 tot
64 pagina’s.

Wanneer?
september-oktober
december-januari
maart-april
mei-juni

najaar
feest/communie
voorjaar/tuin
moederdag/tuin/vaderdag

Formaat magazine
A4 gesloten, A3 open

1 Het brengt u wat op!
Uw boodschap ‘apart’ in de bus bij uw hoofddoelgroep. Op korte
of lange termijn doet u er uw voordeel mee.
2 Uniek concept
Sakosj Magazine is niet alleen gratis, maar ook én vooral een
redactioneel kwaliteitsmagazine voor inwoners van Zuid-Limburg.
3 Innovatieve/moderne uitstraling
Sakosj Magazine is een vooruitstrevend blad. Als u uw zaak hieraan verbindt, wordt u zelf als innovatief waargenomen.
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Waarom zou u adverteren
in Sakosj Magazine?

tussentijds magazine

Broertje van

Tussenuitgave

het Maletje
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Bodystyling
Carfidence
Garage Beckers
Intercars
Isowit
Johan Hermans
Keukengalerij

Enkel bedeeld in Groot-Bilzen

Qwiezien
Sensa
Schoenen Bruggen
Vestio

18/12/14 11:04
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Eind december: editie wintersolden
Eind juni: editie zomersolden

4 Maar liefst 40.500 bussen in 5 buurgemeenten of zo’n
80.000 mensen die u bereikt in uw hoofddoelgroep!
5 Goedkoop
Slechts e0,015 per contact. U vindt geen goedkoper medium om
uw doelgroep op een unieke manier te bereiken!
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1/4 pag			

e425

1/2 pag			

e690
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2 x 1/1 pag e950/editie

		

3 x 1/1 pag e875/editie

		

4 x 1/1 pag e800/editie
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cover 1 + 1 pag		

e1.995

cover 2			

e1.350

cover 3			

e1.350

cover 4			

e1.450

het Maletje

e350
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• Prijs is inclusief opmaak* advertentie o.b.v. digitale input door uw
zorgen (* 1 correctieronde inclusief)
• Fotografie door onze zorgen: e45/foto
• Publireportage: interview + fotografie = e95 supplement
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Aanleveren materiaal: 4 weken voor verschijningsdatum
Verenigingen/Middenstandsorganisaties/...: informeer naar onze
speciale formules!
Extra
Uw commerciële boodschap verschijnt 4 x per jaar gratis op
www.sakosjmagazine.be en in ons e-mailbestand van lokale
handelaars.

Formaat advertenties
Afmetingen
1/1 pagina

Breedte		Hoogte
210 mm

x

297 mm

1/2 pagina (staand)

86 mm

x

267 mm

1/2 pagina (liggend)

180 mm

x

130 mm

1/4 pagina

86 mm

x

130 mm

2/1 pagina

420 mm

x

297 mm

Aangeleverde advertenties dienen als drukklare pdf (ware grootte 300dpi - 3 mm afloop - incl. paskruisen) aangeleverd te worden.

Sakosj Magazine is een uitgave van

Maastrichterstraat 416 | 3740 Bilzen
T +32 (0)89 50 00 40 | F +32 (0)89 50 00 42
marieke@liebens.be | sabine@liebens.be
www.sakosjmagazine.be | www.liebens.be

