RECLAMETARIEVEN
I. MAGAZINE “NON STOP”
1. Reclame :

Formaat

L x H

(in mm)

QUADRI

1 pagina

Tarief
2.199 €

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

2e of 4e de cover

2.449 €

½ pagina

1.699 €

Horizontale :
Verticale :

175 x 125
80 x 262

¼ pagina

799 €

Horizontale :
Verticale :

175 x 55
80 x 125

(Kosten samenstelling en BTW excl.)
KORTINGEN :
-

2e plaatsing : - 20%
3e plaatsing : - 30%
4e plaatsing : - 40%
5e plaatsing : - 50%

2. Advertenties :
De gewone advertenties worden gefactureerd aan het preferentieel tarief van 25 € voor de leden van
UPTR en aan 50 € voor de niet-leden.
De advertenties met een visual of een foto zullen gefactureerd worden aan een tarief van 349 € voor ½
pagina en 199 € voor ¼ pagina.
Doelgroep :
Professionele transportondernemingen van goederen voor derden, logistieke bedrijven, zelfstandige
transporteurs, bedrijven die hun goederen zelf transporteren, constructeurs en invoerders van
bedrijfs(vracht)wagens, ministeriële kabinetten, pers.

Verdeling:

5000 exemplaren, waarvan 4000 transport -en logistieke bedrijven
Publicaties:
 N°1 (JANU/FEBR)
 N°2 (MAART/APRIL)
 N°3 (MEI/JUNI)
 N°4 (SEPT/OKT)
 N°5 (NOV/DEC)

Het magazine “NON STOP” wordt uitgegeven in het Frans en Nederlands.
II. BANNER WEBSITE WWW.UPTR.BE

Banner 1 maand

379 €

Banner 3 maanden

899 €

Banner 6 maanden

1.199 €

Banner 12 maanden

1.799 €

III. MAILING NEWSLETTER “FLASH”

Reclame link (e-mailing)

399 €/zending

4000 adressen e-mails ‘flash’ (html link + pdf)
verzonden via flash@uptr.be

IV. 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/Networking
(N.B. opkomst bij de UPTR Fora: tussen 20 en 200 deelnemers
(afhankelijk van thema’s en locatie)

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

www.uptr.be

