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BLADFORMULE
Het luxe uitgevoerde magazine Por Favor - Het mooiste van Spanje werd in het
voorjaar van 2017 gelanceerd en presenteert vier maal per jaar het beste wat dit
mooie land te bieden heeft. Een fraaie glossy boordevol interviews, artikelen en
beschouwingen niet alleen op het gebied van reizen en culinair, maar ook over,
kunst & cultuur, sport, politiek en design.
Een zowel vanuit Spanje als Nederland werkende redactie signaleert de beste
reislocaties, leukste steden, lekkerste restaurants, aantrekkelijkste eilanden,
mooiste stranden en laat de meest interessante artiesten, kunstenaars,
schrijvers, sporters en politici aan het woord.
Pakkende artikelen, gerenommeerde schrijvers, schitterend fotomateriaal en
een uitnodigende vormgeving resulteren in een heerlijk magazine dat naadloos
aansluit bij de brede interesse van de in Spanje geïnteresseerde lezer(es).

DE LEZERS
De lezers van Por Favor zijn 30 jaar en ouder, behoren tot de hogere
welstandsklassen, zijn HBO/WO geschoold, geïnteresseerd in Spaanse
gastronomie, design, kunst, architectuur en cultuur, reizen meerdere malen
naar verschillende delen van Spanje en voelen zich sterk verbonden met dit land.
Hebben een voorkeur voor Spaanse producten en kennen een serieuze oriëntatie
op een (tweede) huis in Spanje.

BEREIK
Por Favor verschijnt in een oplage van 14.600 exemplaren. Verspreiding via
abonnees en losse verkoop in Nederland en Vlaanderen.

Por Favor
Ondertitel: Het mooiste van Spanje
Uitgave van: Edicola Magazines B.V.
Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar
Reserveringstermijn: 4 weken voor verschijnen
Inzendtermijn: 3 weken voor verschijnen
Abonnementsprijs NL: € 22,50 per jaar
Losse verkoopprijs: € 5,99

VERSCHIJNINGSDATA

Advertentieformaten en -prijzen b x h in mm

AANLEVEREN MATERIAAL

Jaargang
4.
4.
4.
4.
5.

nr.
1
2
3
4
1

verschijningsdatum
12 december 2019
19 maart 2020
18 juni 2020
17 september 2020
17 december 2020

aanleverdatum
20-11-2019
24-02-2020
25-05-2020
24-08-2020
23-11-2020

Aanvullende tarieven

Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf, 300 dpi. (of als Adobe
InDesign, EPS of TIFF.) Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts
en illustraties (minimaal 300 DPI) Let u er op geen RGB-kleuren gebruikt of naast
full colour nog steunkleuren toevoegt. De advertentiebestandsnaam bevat
bedrijfsnaam, titel van het tijdschrift en editienummer. Als Virtùmedia het
materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er kosten
doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.

Pagina IV omslag
Voorkeursplaatsing

Aanleveren materiaal o.v.v. titel en editienummer naar traffic@virtumedia.nl.

1/1 pag fc
1/2 pag fc
1/4 pag fc
1/8 pag fc

230 x 280 + 5 mm rondom
of niet aflopend: 210 x 260
210 x 128: niet aflopend
103 x 128 niet aflopend
103 x 62 niet aflopend

+ 50 %
+ 25 %

€ 1.250,€ 695,€ 375,€ 195,-

Tarieven voor bijsluiters of meehechters op aanvraag.
Prijzen exclusief BTW.

Contact:

Technische gegevens

Mariska Jankovits
Tel: (030) 693 11 77
e-mail: mjankovits@virtumedia.nl

binnenwerk
Drukprocédé : offset
Bladspiegel : 230 x 280 mm
Zetspiegel :
200 x 265 mm

omslag
offset
idem
idem

De advertentieverkoop voor Por Favor wordt in samenspraak met Edicola
Magazine B.V. door Virtùmedia uitgevoerd.

