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TARIEVEN COMMERCIËLE PUBLICITEIT
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Trustmedia beschouwt de digitale en papieren krant als één krantenproduct.
Get in contact

Sven Lybaert
sven.lybaert@trustmedia.be
Tel. 02 422 05 08

Alle printformaten van commerciële publiciteit (vanaf 200 mm), financiële publiciteit en
classifieds worden doorgeplaatst in de digitale krant met een statisch tablet optimized
formaat. Die verschijning is inbegrepen in het print-tarief.
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