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Naast deelname aan de Second Home beurzen bieden wij U ook de mogelijkheid om uw doelgroep direct te bereiken middels 
ons bezoekersmagazine. Een effectieve manier om uw boodschap en uw aanwezigheid op de beurs nader onder de aandacht te 
brengen. 

Bedrukking:   Full colour   Formaat:  A4  
Oplage:    4000    Verspreiding UItgereikt aan elke bezoeker 
 
 
Advertentieformaten 
Hieronder vindt U een overzicht van onze standaard advertentieformaten. Naast deze formaten bieden wij ook de mogelijkheid om 
1 of meerder objecten onder de aandacht te brengen. 

Aanleverspecifiacties: 
U kunt uw bestanden het beste aanleveren als PDF, waarbij rekening moet worden gehouden met het volgende:

• Pdf moet voorzien zijn van snijtekens en een afloop van 3 mm rondom. 
• Lettertypen invoegen (fonts embedded) of omzetten naar lettercontouren. 
• Kleuropbouw in CMYK. Geen gebruik van PMS-kleuren, deze zullen worden opgezet naar CMYK 
• Afbeeldingen gebruiken met een minimale resolutie van 300 dpi op 100%. 
• Wij plaatsen alle niet aflopende advertenties met een zwart kader van 1pt dikte.

Contactgegevens:
Heeft u vragen over de advertentie mogelijkheden, neemt U dan vrijblijvend contact  met ons op: 
 
Michelle Hoegee  
m.hoegee@fairsconsult.com 
+31 (0)30  888 78 77  

Advertentiemogelijkheden

1/1 pagina* 
Formaat: (h)277 x (b)190 mm 

Kosten: 
Exposant: € 750 
Niet-exposant: € 1250
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1/2 pagina 
Formaat: (h)133 x (b)190 mm 

Kosten: 
Exposant: € 390 
Niet-exposant: € 650
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1/4 pagina 
Formaat: (h)133 x (b)92 mm 

Kosten: 
Exposant: € 210 
Niet-exposant: € 350

1/8 1/8 pagina 
Formaat: Mogelijkheid om te adverteren 
met 1 specifieke woning. 

- 1 foto 
- Titel (Max. 75 kakrakters) 
- Omschrijving (max. 280 karkaters)  
- Prijs 
- Bedrijfsnaam / website / telefoon 

Kosten: 
Exposant: € 117 
Niet-exposant: € 195
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* Premium tarieven 
Voor premium postities (eerste pagina, laatste pagina en achterkant gelden andere 
tarieven, vraag ons naar de beschikbaarheid en prijzen.


