Duitsland:
ECC (Europa Camping + Caravaning) Campingführer

2017

Taal:
Verschijnt:
Oplage:
Bladspiegel:

Duitstalig
Januari
2017
80.000 ex.
br x h in mm
160 x 270

Aflopend:

5 mm afsnede rondom. Foto’s, logo’s en tekst ons advies links
en rechts 8 mm i.p.v. 5 mm binnen het formaat

Sluitdatum:
Annuleringstermijn:

medio oktober
15 dagen na ontvangen opdracht doch voor sluitdatum

Alg. voorwaarden:

Onze bij de KvK gedeponeerde Alg. Voorwaarden voor acceptatie
en afhandeling van advertentieopdrachten zijn van toepassing

Grootte advertentie zetspiegel of zetspiegel
b x h in mm's
140 x 252
1/1 pagina
1/2 pagina
140 x 122 of 068 x 252
140 x 081
1/3 pagina
1/4 pagina
140 x 061 of 068 x 122
1/8 pagina
140 x 030 of 068 x 061
1/16 pagina
068 x 030
foto of situatieplan 060 x 042
Cover 2 of 3
140 x 252
Cover 4
140 x 252

full colour
€
€
€
€

4.480,00
2.420,00
1.760,00
1.290,00

€
€

4.790,00
5.650,00

zwart-wit
€
€
€
€
€
€
€

2.420,00
1.280,00
880,00
690,00
420,00
300,00
300,00

ECC-online nu inmiddels al in 9 verschillende talen
Alle campings met een advertentie bij hun gratis redaktionele vermelding krijgen een
GRATIS weblink naar uw webpagina en worden op de landen-overzichtkaart met een kleur
aangegeven. Uw internet weergave blijft vrij van het plaatsen van campings uit uw omgeving.
Weblink
Voor campings met een advertentie
gratis
in roulatie op
startpagina land
extra foto's
in roulatie op
startpagina ECC

vanaf adv 1/8 pag zw/w camping op trefferlijst in roulatie
bij "Campingplätzen empfelen sich" op de startpagina van
het land
vanaf 1/4 pag quadri of 1/2 pag zw/w 3 foto's bij uw
vermelding
vanaf 1/2 pag quadri staat uw camping in roulatie op de
trefferlijst startpagina van de ECC

gratis
gratis
gratis

▲ Alle prijzen gelden excl. BTW/TVA en advertenties onder digitale vorm aan te leveren
▲ BTW/TVA Nederland "Hoog Tarief", Landen binnen EU "BTW/TVA verlegt".
▲ Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen e/o vergissingen

