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. 1/2 pagina redactie
2. Tevens redactioneel item aan u gewijd op de pagina “KAMPEER Trends”
3. Aanwezig op de beurs? Dan ook uw logo + stand nr. op de beurs plattegrond

(zie hieronder)
(zie volgende blz.)
(oktober + januari)

1. 1/2 pagina redactie
De hoofdredactrice schrijft uw
artikel geheel in CampingLife stijl
op basis van uw input.
Uw aanbod in “redactie-jas” zorgt
voor krachtige communicatie
Compleet met uw WWW adres.
Uw doelgroep kan gelijk in actie
komen.
VOORBEELD:

2. Uw aanbod op “KAMPEER Trends”
Een bewezen succesvolle etalage.
Compleet met foto, uitleg en www
adres. Ja, zelfs een prijsaanduiding
geeft deze “advertentie” alle input
die uw doelgroep wenst.
VOORBEELD:

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:

Editie naar keuze

advertentie
1/2 pagina


1.
redactie
1/2 pagina


2.
redactie
kampeer trends


3.
Beurs
kaart


1.
redactie
1/2 pagina



2.
redactie
kampeer trends



3.
Beurs
kaart



uw tarief
€ 850

Verdeeld over 2 edities:

editie naar keuze
editie naar keuze

advertentie
1/2 pagina


Eventuele vragen vernemen wij graag van u.
Met vriendelijke groeten,
Annelies Mooijman
070-3234070
am@mooijmanmarketing.nl

uw tarief
€ 425
€ 425

