ZEER SUCCESVOL PROMOTIE PAKKET BIJ PLAATSING VAN UW 1/2 PAGINA ADVERTENTIE:
In CampingLife worden geen “kale” advertenties geplaatst !!
Hier is uw promotie compleet en veelzijdig, zodat u uw doelgroep werkelijk “raakt”.

NAAST uw 1/2 pagina advertentie maken wij uw communicatie "compleet" met:
1. Column Campinghouder(*): Een HELE pagina redactie die EXCLUSIEF aan u besteed wordt.
(met uw input maakt onze hfd redactrice uw artikel in CampingLife stijl, incl. de opmaak)
2. Uw foto opvallend op de INHOUDS-pagina + pagina verwijzing naar uw artikel
3. Aanwezig op de beurs? Dan ook uw logo + stand nummer op de beurs plattegrond (okt+jan)
1. 1/1 pagina exclusief aan u bestede redactie. Dit creëert die sympathie; toont de mens achter….

2. Uw foto opvallend op de INHOUDS-pagina + pagina verwijzing naar uw artikel

3. Aanwezig op de beurs? Dan ook uw logo + stand nummer op de beurs plattegrond (okt+jan)

Waarom krijgt u bij CampingLife ZOVEEL WAAR VOOR UW GELD?
- Door grote sponsoren hebben wij een zeer gezond business model (zeer solide financiële basis)
- Andere uitgevers kunnen deze succes-formule dan ook niet imiteren.
- Daarbij heeft jarenlange ervaring ons het bewijs gegeven, dat dit voorstel werkelijk werkt.
- Onze adverteerders ervaren wij als “partners” en niet als passanten.
U KUNT ZELFS UW KOSTEN SPREIDEN !!!!..... door dit promotie pakket te verdelen over 2 edities:
Verdeeld over 1 editie:

advertentie
1/2 pagina


editie april 2018

1.
redactie
1/1 pagina column
camping houder


2.
3.
Inhoud + Beurs kaart
foto

1.
redactie
1/1 pagina column
camping houder



2.
3.
Inhoud + Beurs kaart
foto





uw tarief
€ 850

Verdeeld over 2 edities:

advertentie
1/2 pagina
editie naar keuze
editie april 2018









Eventuele vragen vernemen wij graag van u.
(*) Zolang de voorraad strekt ( één column per editie; CampingLife verschijnt 5x per jaar )
Met vriendelijke groeten,
Annelies Mooijman
070-3234070
am@mooijmanmarketing.nl

uw tarief
€ 425
€ 425

