RECLAMETARIEVEN
I. TARIEVEN MAGAZINE (BIMESTRIEL) ‘NON STOP’ UPTR

Formaat

L x H (in mm)

1 pagina

2149 €

Normaal :
210 x 297
Zonder rand : 220 x 307
(5 mm snit aan de snijkanten)

½ pagina
Horizontale :
Verticale :

2e of 4e de cover

2449 €

1599 €
175 x 125
80 x 262

¼ pagina
Horizontale :
Verticale :

QUADRI

749 €
175 x 55
80 x 125
(Kosten samenstelling en BTW excl.)

KORTINGEN : -

2e plaatsing : - 15%
3e plaatsing : - 20%
4e plaatsing : - 25%
5e plaatsing : - 30%

Doelgroep :
professionele transportondernemingen van goederen voor derden, logistieke bedrijven,
zelfstandige transporteurs, chauffeurs, bedrijven die hun goederen zelf transporteren,
constructeurs en invoerders van bedrijfs(vracht)wagens, leveranciers van benodigdheden, pers.

Publicaties :
 N°1 (JANU/FEBR)
 N°2 (MAART/APRIL)
 N°3 (MEI/JUNI)
 N°4 (SEPT/OKT)
 N°5 (NOV/DEC)

Het magazine wordt uitgegeven in het Frans en het Nederlands.
II. TARIFS BANNER SITE WEB WWW.UPTR.BE

Banner 1 maand

379 €

Banner 3 maanden

899 €

Banner 6 maanden

1.199 €

Banner 12 maanden

1.799 €

III. TARIEVEN FAX/MAIL NEWSLETTER ‘FLASH’ UPTR

Reklame referentie :

1.299 € / jaar

4000 adressen e-mails ‘flash’ (html + pdf) of fax
(minimum 10 zendingen / jaar)

Reklame link (e-mailing)

399 € /zending

3500 adressen e-mails ‘flash’ ( html link)
verzonden via flash@uptr.be

IV. TARIEF SPONSORING INFORMATIESESSIES « UPTR FORUM » :

Zichtbaarheid

29 € / bedrijf

- Vermelding van de steun aan UPTR tijdens de receptie
- Aanwezigheid van het logo van de sponsor
- insertie van publiciteitsfolder in documentatiemap
- Ontmoeting van de deelnemers ter plekke
(N.B. opkomst bij de UPTR Forums: tussen 20 en 80 deelnemers)

Voor meer informatie, contacteer Benoit Lefere op het nr. 02/420.54.56 of
benoit@uptr.be

BESTELBON
Insertion publicitaire dans le journal UPTR – « Non Stop »
Plaatsing van een advertentie in het tijdschrift van UPTR ‘Non Stop’
Firma................................................Naam en voornaam ....................……........
Straat ............................................. Postcode .............…..Plaats ........…...........
BTW N°...........................................Tel. .....................…....Fax .....…..................
E-mail .............................................Datum en handtekening ..............................

Bestelling

 ¼ pag. z/w

 ½ pag. z/w
 1 pag. z/w

 ¼ pag. z/w + 1 kleur

 ½ pag. z/w + 1 kleur
 1 pag. z/w + 1 kleur

 ¼ pag. quadri
 ½ pag. quadri
 1 pag. quadri

 Nr 1 (JANUARI/FEBR 13)  Nr 2 (MAART/APRIL 13)  Nr 3 (MEI/JUNI 13)
 Nr 4 (SEPTEMBER/OKTOBER 13)  Nr 5 (NOVEMBER/DECEMBER 13)

Gewenst formaat en nummer aankruisen a.u.b.. Gelieve het drukmateriaal elektronisch door te
sturen samen met een gedrukt voorbeeld, bij voorkeur in PDF-formaat (hoge resolutie), hetzij in
X-press, Illustrator, Freehand, Deltagraph, Photoshop of Pagemaker. Het materiaal moet ons in
het Nederlands en in het Frans doorgestuurd worden.
Voor meer informatie, neem contact op met Peter Vervloet op 02/420.54.56 of peter@uptr.be.

Terug te sturen of te faxen : UPTR, Havenlaan 104/106 – 1000 Brussel.
Fax 02/420.67.79. info@uptr.be

