Tarievenkaart
Nautique 2020
Nautique is al 26 jaar het meest
exclusieve yachting lifestyle
magazine van Nederland. Zes
keer per jaar kunnen lezers
genieten van het goede leven op
en aan het water.

Nautique #1
Nautique #2
Nautique #3
Nautique #4
Nautique #5
Nautique #6

Deadline
24 januari
20 maart
15 mei
24 juli
18 september
13 november

Verschijnt
14 februari
11 april
12 juni
14 augustus
16 oktober
11 december

Nautique richt zich op het topsegment binnen de
watersport en verslaat beroemde zeilregatta’s, test de
nieuwste motor- en zeilboten, publiceert het laatste nieuws
uit de watersportwereld en spreekt tot de verbeelding met
prachtige vaartochten, zowel in binnen- als buitenland, en
nautische reisreportages. Net zoals de redactie zijn ook de
lezers vaak op het water te vinden, met een eigen jacht of
op een charterschip, en hechten waarde aan alles wat het
leven aangenaam maakt: reizen, luxe producten, techniek,
gastronomie en natuurlijk mooie schepen. Nautique
presenteert dit alles in een prachtig vormgegeven magazine
boordevol spectaculaire fotografie, op de scheidslijn van
vakkennis en oogstrelend design.

Prijzen
NAUTIQUE

Verschijningsfrequentie
Losse nummerprijs
Drukoplage

zes keer per jaar
€ 7,99
20.000 exemplaren

ADVERTENTIETARIEVEN *
1/1 fc
€ 2.500
2/1 fc
€ 4.800
½l
€ 1.250
¼
€ 625
Cover 4
€ 3.000
* Genoemde tarieven zijn excl. btw en technische kosten

ONLINE
Voor de online mogelijkheden graag contact opnemen via
onderstaande gegevens.

Nautique is een uitgave van

TECHNISCHE GEGEVENS

FORMATEN EN AFMETINGEN IN MM
bladspiegel breedte x hoogte
100 grams
pag.
230 x 290 mm
300 grams
(excl. 3 mm overvul)
230 x 290 mm
zetspiegel
breedte x hoogte
214 x 274
pag.
214 x 274 mm
½ pag.
staand 106 x 274 mm
MATERIAAL NAAR
½ pag.
liggend 214 x 130 mm
s.janssen@pijpermedia.nl
¼ pag.
staand 106 x 130 mm
¼ pag.
liggend 214 x 60 mm
Papiersoort binnenwerk
Papiersoort omslag
Bladspiegel
Zetspiegel

ADVERTENTIEMATERIAAL
Certified PDF omgezet conform
onderstaand kleurprofiel:
Omslag
- buiten
ISO Coated v2 300% (ECI)
- binnen
PSO Uncoated ISO 12647 (ECI)
Binnenwerk
- ISO Coated v2 300% (ECI)
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