Het &C winterboek biedt de nodige ontspanning tijdens de
best wel drukke maanden in het vooruitzicht. Even lekker
wegglijden in een seksverhaal of op het puntje van je stoel met
een exclusief thrillerverhaal. Ook geven we de perfecte
inspiratie voor de feest- en winterdagen: van de beste spelletjes
op derde kerstdag met al je vrienden tot een eindeloze lijst
lummeltips voor een lekkere bankhangsessie. We geven de
lezers allerlei voorzetjes voor een warme en waanzinnige
winter!

Verschijningsdatum: 1 november
Oplage indicatie: 40.000 exemplaren
Deadline aanleveren advertentiemateriaal: 16 september
Deadline aanleveren advertorialmateriaal: 9 september
Deadline Editors Pick: 7 september

Als partner van &C’s Winterboek ben je zichtbaar onder de core
doelgroep bestaande uit vrouwen in de leeftijd 25-45 jaar.
PRINT:
●

Advertenties en advertorials vanaf 5.500 euro

●

Plusproposities vanaf 2.500 euro
○
Insert
○
Coverpas icm advertorial
○
Sample icm advertentie

●

Editor’s Picks op shoppingpagina’s vanaf 1.250 euro

●

Take-over van de redactionele mode- beauty, food of
travel rubrieken vanaf 10.000 euro

ONLINE:
●
Een online advertorial op andc.tv, inclusief:
- Facebook post
- Instagram story
Total package vanaf € 5.500 excl. productiekosten à € 750
●

Tailor made branded content campagne vanaf 12.500 euro
○
Allround campagne op andc.tv met bijvoorbeeld
video, social media en doorvertaling in print

Advertorial Lillydoo

Advertorial Hallmark

Editor’s Pick

Branded content shoot
Dolce Gusto

HelloFresh
Insert

TITEL &C UITGEVER &C Media - &C Winterboek
VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 1x per jaar
OMVANG min. 192 pagina’s
FORMAAT 192 x 250 mm (bxh)
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE &C Media
PRIJS LOS NUMMER € 7,45
ANNULERINGSTERMIJN zie algemene voorwaarden &C Media
DRUKPROCÉDÉ Plano offset (omslag), Offset rotatie (binnenwerk)
PAPIERSOORT Oh Baby! en Beauty Issue: 216 gr/m2 Magno plus silk FSC (omslag)
70 gr/m2 Galerie brite plus FSC (binnenwerk). Zon,zee zomerboek: 200 gsm Magno
silk plus (omslag) 60 gr/m2 Homen TRND 2.0 (binnenwerk)
DRUK full colour
UITVOERING garenloos gebrocheerd
AANLEVERSPECIFICATIES BLADSPIEGEL 192 x 250 mm (bxh)
AANLEVERSPECIFICATIES BLADSPIEGEL OPENINGSPREAD 192 x 250 (bxh)
5 mm aﬂoop rondom toevoegen. Graag spreads aanleveren als losse pagina’s
Graag zonder snijtekens en andere markeringen aanleveren
ADVERTENTIES Advertenties dienen als ‘single page’ PDF/X 1.4 geleverd te worden
(1 pagina per bestand). Lever voor een spreads dus 2 documenten aan. Ook voor
advertenties die bestaan uit een hele en een of meer deelpagina’s (bijv. uitklapper),
dient u per (deel)pagina een apart document aan te leveren.
KLEURPROFIEL PSO coated V3
ADVERTENTIEMATERIAAL Digitale bestanden in het bestandsformaat
Certiﬁed PDF tijdschriften Nederland.
Een insert is pas deﬁnitief als deze door &C Media is goedgekeurd.
ALGEMENE VOORWAARDEN TE DOWNLOADEN VIA ANDCMEDIA.NL/SALES
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