Tariefkaart 2021
Pakket 1 regionaal
1/2 advertentiepagina
• indien nodig kunnen wij uw advertentie opmaken
• u staat ook in het online magazine
• wij sturen Lourens Magazine ‘cadeau’ naar uw 10 beste klanten
• 1 x publicatie op online Lourens platform
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Pakket 2 regionaal
1/1 of 2/1 advertentiepagina
• indien nodig kunnen wij uw advertentie opmaken
• u staat ook in het online magazine
• wij sturen Lourens Magazine ‘cadeau’ naar uw 25 beste klanten
• 1 x publicatie op Social Media en nieuwsbrief
• 1 x redactioneel artikel op online Lourens platform (zelf aan te leveren)
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Pakket 3 regionaal/redactie
1/1 of 2/1 redactiepagina
• wij doen het interview en fotografie en maken de pagina op
• wij sturen Lourens Magazine ‘cadeau’ naar uw 25 beste klanten
• u staat ook in het online magazine
• 2 x publicatie op Social Media en nieuwsbrief
• 2 x redactioneel artikel op online Lourens platform (door ons vervaardigd)
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Pakket 4 landelijk
1/1 of 2/1 advertentiepagina
• indien nodig kunnen wij uw advertentie opmaken
• wij sturen Lourens Magazine ‘cadeau’ naar uw 25 beste klanten
• u staat ook in het online magazine
• 1 x publicatie op Social Media en nieuwsbrief
• 1 x redactioneel artikel op online Lourens platform (door ons vervaardigd)

Pakket 5 landelijk/redactie
1/1 of 2/1 redactiepagina
• wij doen het interview en fotografie en maken de pagina op
• wij sturen Lourens Magazine ‘cadeau’ naar uw 25 beste klanten
• u staat ook in het online magazine
• 2 x publicatie op Social Media en nieuwsbrief
• 2 x redactioneel artikel op online Lourens platform (door ons vervaardigd)
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Titel Lourens J.C. Magazine

Formaat

Formaat in mm

1/2 pagina

225 x 124 + 3 mm afloop

Bladformule

1/1 pagina

225 x 297 + 3 mm afloop

2/1 pagina

450 x 297 + 3 mm afloop

Premium Lifestyle Magazine & Events
Mode • Interieur • Interviews • Jewelry • Cars •
Art • Reizen • Design • Theater

Regionale edities
Noord-Nederland, Oost/Zuid Nederland
Noordwest Nederland en Zuidwest Nederland.

Verschijning & Oplage

Verspreiding

2 x per jaar • 70.000 exemplaren
Spring/Summer • maart 2021
Fall/Winter • september 2021

Via toonaangevende winkels, luxe restaurants,
hotels, wellnesscentra, kapsalons, beautysalons,
galeries, golfbanen, kiosken en diverse leestafels.

Meerprijs 2e regio 1/1 • 2/1 :
Toeslag cover 2 en 3
:
Toeslag cover 4
:

€ 425 • € 595
50%
100%

Interesse?
Bel of mail Ronald Schut voor meer informatie:
06 2053 8513 of ronald@commesso.nl

Tariefkaart 2021
Verzorgingsgebieden

NNL

NWN

OZN

ZWN

NNL: Noord-Nederland
OZN: Oost/Zuid Nederland
NWN: Noordwest Nederland
ZWN: Zuidwest Nederland.

