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Sabato New Style: Never stop inspiring

Zo blijft Sabato verrassen en vernieuwen en blijft het magazine garant staan voor kwaliteit,
elegantie en exclusiviteit bij de kapitaalkrachtige decision makers. Redactionele topcontent
rond mode, design, cars, lifestyle, gastronomie & travel, primeurs uit de luxewereld en
topfotografie zorgen ervoor dat Sabato dé referentie blijft.

Exclusief: impactvol oblongformaat
Sabato Special Interieur (10/10) en Special Sabato Deluxe (21/11) verschijnen dit najaar
ook exclusief in een impactvol oblongformaat waardoor het luxemagazine voor deze
specials een nog stijlvollere uitstraling krijgt. Het langwerpige rechthoekige formaat verrijkt de
leeservaring en zorgt ervoor dat Sabato verrassend blijft inspireren, zowel op het gebied van
content als van inspirerende advertenties.

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Vanaf 29 augustus zorgt “Sabato New Style” voor een verfrissende wind voor het
luxemagazine. Een nieuwe lay-out, nieuwe invalshoeken en nieuwe advertentieformaten geven Sabato na bijna 10 jaar een stijlvolle make-over.

Key Figures
Verschijningsvorm
Gegarandeerde verspreiding
Nieuw luxe-formaat
Exclusief oblong-formaat
Taal
Oplage
Deadline reservatie
Deadline materiaal

Luxemagazine
Elke zaterdag bij De Tijd | L’Echo
285 mm hoog x 230 mm breed
230 mm hoog x 285 mm breed
Nederlands (De Tijd) + Frans (L’Echo)
102.000 exemplaren
75.600 ex. (De Tijd) + 26.400 ex. (L’Echo)
17 werkdagen voor verschijning
10 werkdagen voor verschijning

REDACTIONELE TOPICS

Fashion & Lifestyle
Horloges, Accessoires, Juwelen & Gifts
Reizen, Citytrips & Exclusieve Bestemmingen
Interieur & Design, Multimedia & Home Entertainment, Kunst & Architectuur
Beauty, Health & Wellness
Gastronomie & Wijn
SPECIALS

zie kalender
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(in euro, excl. BTW)

SABATO (NL)

SABATO (FR)

26.170
13.230
9.710

18.260
9.180
6.660

11.480
5.850
4.370

cover 4
cover 3
cover 2
cover 2 + RP

18.520
16.140
17.860
32.970

12.850
11.200
12.390
23.010

8.190
7.140
7.900
14.460

FRHP (prima posta)
specifieke plaatsing (1/1 pagina)
secunda + tertia posta (1/1 pagina)

16.540
15.610
16.400

11.480
10.830
11.380

7.310
6.900
7.250

Formaten (H X B)
LUXE-FORMAAT

2/1 pagina
1/1 pagina
1/2 horizontaal
1/2 verticaal

AFLOPEND *

285 mm x 460 mm
285 mm x 230 mm
145 mm x 230 mm
285 mm x 115 mm

* + 10 mm snijrand
OBLONG-FORMAAT

AFLOPEND *

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

NATIONAAL

2/1 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina

TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

Tarieven

Enkel voor Sabato Interieur (10/10) & Sabato Deluxe (21/11)
2/1 pagina
1/1 pagina
1/2 horizontaal
1/2 verticaal

230 mm x 570 mm
230 mm x 285 mm
115 mm x 285 mm
230 mm x 142 mm

* + 10 mm snijrand
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Reservaties voor verschillende inlassingen moeten melden of en welke verschillende
materialen moeten verschijnen.
Bij elke levering of aanpassing van advertentiemateriaal dient Trustmedia op de
hoogte te worden gesteld via een verzendnota (advops@mediafin.be).

Cover-politiek

TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

Materiaal

Opties op covers vervallen automatisch 4 weken voor verschijning.

Krijgen voorrang op coverposities, zelfs indien een gewone advertentie reeds via order
werd bevestigd, in volgorde:
- Creatieve Formules (en C2 + RP)
- Nationale Advertenties
- Sectoradvertenties in Specials (Mode, Interieur, Horloges)

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

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Indien Trustmedia – meer dan 4 weken voor verschijning - een andere geïnteresseerde
adverteerder heeft voor een geoptioneerde pagina, krijgt de adverteerder 48 uur de tijd
om de optie te lichten.

Annulatie
Vanaf 8 weken voor verschijning wordt bij annulatie 50% van de inlassingsprijs
gefactureerd. Vanaf 4 weken voor verschijning wordt de inlassing volledig aangerekend.
Gereserveerde advertenties op covers of prima posta, of speciale formules kunnen niet
geannuleerd of gewijzigd worden.

Get in contact

Eva Bohez
eva.bohez@trustmedia.be
Tel. 02 422 05 39

Bij annulatie van één of meerdere inlassingen uit een campagne of jaarovereenkomst
wordt de toegestane volumekorting op de reeds verschenen advertenties herzien en
gefactureerd.

Britt Peeters
britt.peeters@trustmedia.be
Tel. 02 422 05 43

Aanleveren materieel

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