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De consumentengidsen Netto | Mon Argent zijn de referentie op vlak van
consumentenzaken. De maandelijkse gidsen richten zich tot een lezerspubliek met de juiste
mindset: mensen die actief op zoek zijn naar praktische oplossingen om te sparen en te
besparen, te investeren, een patrimonium op te bouwen.

Verschijningsvorm
Verschijning
Formaat
Taal
Oplage
Lezersbereik (LLP)
Extra

Magazine (krant + digitaal)
11 keer per jaar op zaterdag bij De Tijd | L’Echo
297mm H x 210mm B
Nederlands + Frans
106.000 exemplaren (nationaal)
249.000 lezers (CIM 18-1 print + digitaal)
Ondersteunende radiocampagne en aankondiging in print
& online advertenties

Kalender*
DATUM

19 jan
23 feb
30 mrt
18 mei
7 sep
19 okt
14 dec

Aandelengids
Vastgoedgids
Pensioengids
Belastinggids
Erfenisgids
Verzekeringsgids
Uw Geld in 2020

DEADLINE
RESERVATIE

DEADLINE
AANLEVERING
MATERIAAL

3 jan
7 feb
14 mrt
2 mei
22 aug
3 okt
28 nov

9 jan
13 feb
20 mrt
8 mei
28 aug
9 okt
4 dec

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Key Figures

*Kalender onder voorbehoud van redactionele wijzigingen

Netto | Mon Argent als apart magazine
• Sinds begin 2017
• Elk nummer tot 3 maanden na uitgave beschikbaar in krantenwinkel
• Concrete oplageverhoging van meer dan 14%, wat resulteert in een
totale oplage van 120.000 exemplaren
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MATCHING TEAM

IN 5 STAPPEN NAAR DE JUISTE LENING
VOOR UW DROOMWONING

TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

EXCLUSIEVE
RONDVRAAG
VASTGOEDPRIJZEN
IN 2018
ZULLEN VOLGENS
EXPERTS OPNIEUW
LICHT STIJGEN

Netto | Mon Argent
KUNST, ANTIEK & CULTUUR
Tarieven 2019

(in euro, excl. BTW)
NETTO (NL)

MON ARGENT (FR)

1.520
2.680
4.800

1.020
1.770
3.280

640
1.150
2.080

297 x 420

7.600

5.500

3.500

* H = hoogte in mm, B = breedte in mm
** Toeslag rechterpagina: 1/1 pagina € 500 (€ 1.000 voor nationale inlassingen)
*** Centraal geplaatst in het magazine

- De advertentie bevat bovenaan en voldoende groot de duidelijke vermelding
‘PUBLIREPORTAGE’.
- De advertentie bevat daarnaast in duidelijk leesbare tekst ook de vermelding ‘deze
publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van X’ waarbij X duidelijk herkenbaar de
adverteerder of het geadverteerde merk is.
- Elke publireportage of publiredactionele advertentie moet (via Trustmedia) worden
voorgelegd aan de redactie ter goedkeuring. De redactie reserveert zich het recht om
niet voorgelegde advertenties te weigeren of zonder overleg aan te passen aan de
vormvereisten.
- Publireportages zijn qua look en feel duidelijk onderscheidbaar van de redactionele
context. De adverteerder gebruikt (een) ander lettertype(s) dan de krant of het magazine.
De lettertypes Chronicle, Gotham en Retina zijn uitgesloten. Zowel titel als broodtekst
worden opgemaakt in een schreefloze letter.
- De kolombreedte moet afwijken van die gebruikt door de redactie.

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Voorwaarden publireportage in Netto | Mon Argent

Deadline reservaties & aanlevering materiaal
Reservaties: 17 werkdagen voor publicatie
Materiaal: 11 werkdagen voor publicatie (voor 12 a.m.)

Materiaal
Pdf goed voor druk (lettertypes inbesloten + foto’s in hoge resolutie: 300 dpi, zwart/wit of
CMYK)

Merkvermelding

Get in contact
Art Connect
Viviane Karangwa
viviane.karangwa@trustmedia.be
Tel. 02 422 05 17

Aanleveren materiaal

Uploaden via de gepersonaliseerde
link in de mail die u krijgt
vanaf 15 dagen voor verschijning

Merkvermelding van derden onder de vorm van logo’s of advertenties is niet toegestaan
in encartages of advertenties in Netto en Mon Argent, tenzij in uitdrukkelijk overleg met
Trustmedia en mits toeslag voor merkvermelding van derden.

Annulatie
Vanaf 8 weken voor verschijning wordt bij annulatie 100% van de inlassingsprijs
gefactureerd. Bij annulatie van één of meerdere inlassingen uit een campagne of
jaarovereenkomst wordt de toegestane volumekorting op de reeds verschenen advertenties
herzien en gefactureerd.
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MATCHING TEAM

NATIONAAL

122 x 85
122 x 175
249 x 175

TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

NIET AFLOPEND (H x B)*

1/4 pagina
1/2 pagina
1/1 pagina**
Publireportage
2/1 pagina***

2019

