TARIEVEN ADVERTEREN
RETRO CLASSIC NEWS
De BFOVgroepeert alle clubs voor historische voertuigen in België en
verdedigt de belangen van alle oldtimer liefhebbers. Zij vertegenwoordigt
meer dan 360 clubs en meer dan 46.000 liefhebbers.
Omdat al deze liefhebbers recht hebben op snelle, duidelijke en juiste
informatie, publiceert de BFOV 4 keer per jaar het magazine ‘Retro Classic
News’ dat gratis verstuurd wordt naar deze liefhebbers.
Professionelen en organisatoren van evenementen vinden in deze Retro
Classic News het uitgelezen medium om hun boodschap naar de juiste
doelgroep te verspreiden. Lees onze voorwaarden en contacteer ons, wij
helpen u graag verder.
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Retro Classic News

Nieuwe opleidingen !
Oldtimer invoeren?
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Spa Six Hours
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1/1- 940,00 €
COVERS
Cover 2 & 3:
Cover 4:

1/2 - 495,00 €

1/2 - 495,00 €

BIJLAGEN
1.095,00 €
1.320,00 €

per stuk :

1/3 - 330,00 €

1/4 - 250,00 €

VERMELDINGEN

0,12 € + forfait 675 €

Ingekaderde vermelding van 6 x 6 cm of 3 x
18 cm op willekeurige plaats in magazine, doch
nooit onderaan pagina:		
120,00 €

ZOEKERTJES

Max 180 karakters: zonder foto:
15,00 €
Met foto: 			
20,00 €
GEEN kortingen op deze beide mogelijkheden.

KORTING

Leden BFOV (clubs) - 40 %
				
Leden Trade & Skills BFOV (professionelen) - 20 %

TARIEVEN GEPERSONALISEERDE E-NEWSLETTERS
Leden BFOV(clubs):

			

Trade & Skills leden (professionals):
		
Anderen: 				

250 € + 0,018 € per email adres
400 € + 0,018 € per email adres
550 € + 0,025 € per email adres

TARIEVEN SPONSORING NEWSLETTER

De BFOV stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar haar leden met belangrijke informatie. U kan,
als lid Trade en Skills, deze nieuwsbrieven sponsoren voor het ronde bedrag van 125 Euro.
Wij maken voor u een banner op met uw logo en link naar uw website.
Voorbeeld:

Alle tarieven zijn
exclusief 21% BTW

Deze Nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door BFOV vzw,
lid van het Trade & Skills programma van de BFOV.
www.bfov.be

Periodiciteit en aanlevering.
Maart - week 13: aanlevering week 9 / Juni - week 26: aanlevering week 22 /
September - week 36: aalevering week 31 / December -week 52: aanlevering week 48
BFOV vzw
Wetstraat 44 - 1040 Brussel - BTW: BE0435.957.689
Tel commerciële dienst - 0478 32 71 97 - fax: 016 53 78 20 - email:commercial@bfov-fbva.be - www.bfov.be

