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NEW

Deze uitgebreide Sabato-special houdt de lezers ook in de zomerperiode (29/06 –
30/08) up-to-date over luxe & lifestyle. Het nummer blijft een hele zomer zichtbaar,
zowel in de boekhandel als op exclusieve verdeelpunten in Knokke en ontpopt zich zo
tot een heus bewaarnummer.

Key Figures
Verschijningsvorm
Verschijning
Luxe-formaat
Taal
Oplage
Lezersbereik (LLP)

Luxemagazine (krant + digitaal)
Elke zaterdag
275mm H x 230mm B
Nederlands & Frans
105.000 exemplaren
124.400 (print + digital - CIM 2018-1)

Tarieven 2019

2/1
1/1

(in euro, excl. BTW)

NIET AFLOPEND (HxB*)

NATIONAAL

SABATO (NL)

SABATO (FR)

247mm x 207mm

2.840

2.270

1.400

Pano (2/1 p.) 247mm x 437mm

5.390

4.300

2.670

1/1 pagina**

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Nieuw vanaf dit jaar is het Sabato Zomernummer

* Toeslag rechterpagina: 1/1 pagina € 500 (€ 1000 voor nationale inlassingen)
**H = hoogte in mm, B = breedte in mm

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

TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

Elke zaterdag verschijnt Sabato, het weekendmagazine van De Tijd | L’Echo.
Het kapitaalkrachtige lezerspubliek heeft een brede interesse in kunst, antiek en cultuur
en kan zich exclusieve kunstwerken veroorloven.
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2019

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

Merkvermelding

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.

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

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

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
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MATCHING TEAM

Reservaties: 17 werkdagen voor publicatie.
Materiaal: 11 werkdagen voor publicatie (voor 12 a.m.)

TARIEVEN DE TIJD | L’ECHO

Deadline reservaties & aanlevering materiaal

