Adverteren bij BWP
Adverteren en sponsoren als je een BTW-nummer hebt is gratis ! De factuur kan namelijk
integraal worden afgetrokken in de boekhouding: het basisbedrag én de BTW !

EquiTime
EquiTime is hét magazine van de BWP fokker van sportpaarden en de LRV-ruiter. 90% van onze
lezers hebben hun paarden thuis staan en beslissen zelf over het voer, de stalling, de verzorging, …
Lezersbereik : 30.000 mensen (meest gelezen paardenblad in Vlaanderen).
EquiTime komt 6 keer per jaar uit in Februari, April, Juni, Augustus, Oktober en December.
→ 13/02 – 09/04 – 08/06 – 20/08 – 28/10 – 10/12.
Je kunt een advertentie plaatsen of een zoekertje :
Advertentie
Prijs
PDF cert.300 DPI – BxH
Cover
1.500€
230mm x 320mm + 3mm afloopzone
1/1 – 1p
1.200€
230mm x 320mm + 3mm afloopzone
1/2 – 0,5p
700€
Liggend of staand
1/3 – 0,3p
550€
Liggend (balk) of staand
1/4 – 0,25p
400€
Liggend (balk) of staand
1/8 – 0,12p
250€
Liggend (balk) of staand (visitekaartje)
zoekertje + foto/logo 100€
max. 400 tekens incl. spaties + .jpg .png .pdf .gif
zoekertje tekst
30€
max. 400 tekens incl. spaties
Je kunt een folder meesturen :
Folder meesturen :
Enkel bij gesealde exemplaren (6200 ex.)

1.500€

Of een publireportage invoegen (een advertentie in de vorm van een redactioneel artikel) :
Publireportage
Gratis bij ten minste 2 betalende advertenties in EquiTime of 1200€ als aparte bestelling.
1 pagina : 4.125 tekens incl. spaties + 1 foto in hoge resolutie.
Bijkomende voorwaarden:
Opmaakkosten maken advertentie
1 pagina : 100€
0,5 pagina : 60€
Korting voor meerdere inlassingen
2 inlassingen -5%
6 inlassingen -10%

kleiner : 50€

Alle prijzen excl. BTW 21%

Neem contact op per telefoon +32 474 31 90 47 of stuur een mail naar salesbwp10@gmail.com
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BWP website
De website www.belgian-warmblood.com wordt dagelijks gemiddeld zo’n 1.000 keer bezocht, met
uitschieters van wel 2.500 bezoekers per dag rondom BWP evenementen. Plaats hier jouw logo of
een bericht met een link naar jullie eigen website en geniet van onze vele bezoekers.
Prijzen adverteren op de BWP website
Logo (bxh 125x70 px): 70 €/maand
300 €/6 maand
500€/jaar
Bericht op website
Foto of logo + titel + korte tekst + link
(Foto bxh 270x260 pixels)
Berichten blijven altijd op de website staan,
maar verschuiven langzaam naar onderen.
Bovenaan :
Regio :
Event :

350€
300€
250€

BWP Nieuwsflash
Er worden jaarlijks zo'n 25 BWP Nieuwsflash nieuwbrieven verstuurd per e-mail naar de 7.300
leden van dit medium. Plaats hier een paragraaf tekst in met een foto of alleen een afbeelding
(jpg bxh 600x250px) met een link naar jullie eigen website.
Prijs adverteren in de BWP Nieuwsflash: 1x 350€ – 2x -5% – 5x-10%

BWP e-mailing
Stuur een gepersonaliseerde e-mailing naar de leden van de BWP Nieuwsflash. Mogelijkheid te
sorteren per postcode aan 0,15€/e-mailadres of 900€ naar het hele bestand.

BWP Facebook-pagina
Plaats een post op de Facebook pagina van BWP en bereik meer dan 7.000 mensen voor 70€.
Prijzen excl. BTW 21%

Neem contact op per telefoon +32 474 31 90 47 of stuur een mail naar salesbwp10@gmail.com

