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LIKE US ON FACEBOOK & INSTAGRAM

De verschijningsdata

2019

Uiterste inleverdatum:
Redactioneel

Publiciteit

EyeOpener 1 => februari

=> 18 januari

=> 25 januari

EyeOpener 2 => april

=> 29 maart		

=> 5 april

EyeOpener 3 => juni

=> 17 mei		

=> 24 mei

EyeOpener 4 => september

=> 30 augustus

=> 6 september

EyeOpener 5 => december

=> 1 november

=> 8 november

Eye

prijslijst

Opener
Vakblad voor de Belgische opticien en optometrist
Een heldere kijk op wat leeft in de optiekwereld is geen leuze die zomaar gekozen
is. Dit vakblad wil zich onderscheiden door een inhoud die de opticien en
optometrist werkelijk weet te boeien.
Enkele vaste rubrieken keren steeds weder, deze zijn zorgvuldig uitgekozen
opdat iedere opticien / optometrist zijn gading vindt.

2019
Dossier / Bedrijfsprofiel
Ieder magazine heeft een dossier of
bedrijfsprofiel. Het dossier wordt in
eigen redactie geproduceerd. Als er een
bedrijfsprofiel opgemaakt wordt dan
gebeurt dit in een gezamenlijke productie van de redactie en het betreffende
bedrijf.

Mode
Deze rubriek geeft de nieuwste trends
weer in brilmode aan de hand van een
fotocollage. Elke foto wordt voorzien van
merk, model, verdeler en telefoonnummer.

tarief

jaarboek 2020

In samenwerking met BeOptic Professional

Contract (5 nummers - één prijs voor 		
beide taalversies)

Advertentie JAARBOEK		 breedte x hoogte
•

voorpagina: € 3.000 			

210 x 297 mm

• 1 pagina per nummer (facturatie/nummer)		
-10%: € 6.750

•

2/1 pagina: € 3.000 			

420 x 297 mm

•

1/1 pagina: € 1.750 			

210 x 297 mm

•

1/2 pagina (portret): € 1.000 		

105 x 297 mm

•

1/2 pagina (landschap): € 1.000

210 x 148 mm

•

1/4 pagina: € 700 			

105 x 148 mm

• 1 pagina per nummer (facturatie/jaar: 5 edities)
-5% extra: € 6.375

Per nummer (één prijs voor			
beide taalversies)
Bladzijden:

Advertentie JAARBOEK + EYEOPENER
•

jaarcontract + jaarboek: € 8.075
(betaling in 1 keer, 5% extra korting)

• 1 pagina: € 1.500

•

1 pagina EyeOpener + 1 pagina jaarboek: € 2.950

• 1/2 pagina: € 900

•

andere mogelijkheden op aanvraag

• 2 bladzijden: € 2.600

• 1/4 pagina: € 650

Activiteitenkalender

Opties:

Elke professional is graag op de hoogte
van wat er te doen is in de sector op
gebied van vakbeurzen, congressen,
road-shows...

• Kaft IV: +25 %

Kleine aankondiging
EyeOpener is de referentie zijn op
gebied van vakinformatie. Het is dan
ook een uitgelezen medium om kleine
aankondigingen te plaatsen.

Info

• Voorkeurplaats: +10%

Extra (voorbehouden voor adverteerders
van minimaal 1 pagina)
• Banderol
• Geprint materiaal *
• Productstaal los *
• Productstaal gekleefd met “dot removable” *
• ...

Deze rubriek geeft een overzicht weer
van wat er leeft in de sector over de
hele wereld. Dit persoverzicht zal zowel
berichten uit de vakpers als algemene
persberichten bevatten.

Oplage
Een totale oplage van 3.300 magazines
wordt gratis verdeeld onder alle Belgische zelfstandige opticiens, studenten
optiek, fabrikanten en leveranciers.

tarief

Facebook-post & Instagram
•

Jaarcontracten: 5 posts gratis, extra post: € 50

•

Adverteerder: € 100 /post

•

Niet-adverteerder: € 150 /post

-

Facebook-post hebben tot 5.500 unieke views.

-

Elke post dient MS Word aangeleverd te worden in beide
landstalen. Foto’s en logo’s dienen in aparte bestanden
aangeleverd te worden.

* Geldt voor ≤ 25gr, excl. eventueel drukwerk. Vraag naar meer info over toegelaten dikte, materiaal... Zwaarder of dikker is mogelijk mits extra portkosten.
Afhankelijk van beschikbaarheid.
Adverteerders krijgen gratis ruimte (volgens beschikbaarheid) voor nieuws en mode. Contracten krijgen ook één cover (volgens beschikbaarheid) en de
mogelijkheid voor een bedrijfsprofiel. Andere mogelijkheden (speciale kleur, laklaag, wikkel...) zijn te bespreken met Steven Dams.
De tarieven zijn excl. BTW, eventuele opmaakkosten en/of portkosten.

