ADVERTEREN
H ART, toonaangevend tijdschrift voor hedendaagse kunst in België en omgeving sinds 2006, wordt gelezen
door duizenden kunstenaars, verzamelaars, professionals en kunstliefhebbers.
H ART verschijnt maandelijks op papier, onze website wordt geüpdatet met extra nieuws. Samen met onze
recensies, interviews, opiniestukken, columns en aankondigingen, vormen advertenties de nodige input voor
een lezerspubliek dat op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen in de kunstwereld en frequent
tentoonstellingen bezoekt.
H ART is dan ook het ideale kanaal om zowel meer bezoekersaantallen als een grotere naamsbekendheid te
genereren. Hieronder vindt u onze talrijke adverteermogelijkheden, gaande van advertenties en bijlagen in het
magazine tot webbanners. Adverteren kan vanaf € 300. Wanneer u tegelijkertijd in print en online adverteert,
krijgt u 30% korting op de online banner.

ONZE VERSCHIJNINGSDATA
H ART verschijnt elfmaal per jaar.
Het aprilnummer bevat een Art Brussels-bijlage.
In juni verschijnt er bovenop het maandnummer een extra zomerspecial.
NUMMER

AFSLUITING ADVERTENTIES

DEADLINE AANLEVEREN

H ART 188: 23 januari

maandag 7/1

woensdag 9/1

H ART 189: 20 februari

maandag 4/2

woensdag 6/2

H ART 190: 20 maart

maandag 4/3

woensdag 6/3

H ART 191: 24 april + Art Brussels-bijlage

maandag 8/4

woensdag 10/4

H ART 192: 22 mei

maandag 6/5

woensdag 8/5

H ART 193: 19 juni + zomerspecial

maandag 3/6

woensdag 5/6

H ART 194: 4 september

maandag 19/8

woensdag 21/8

H ART 195: 2 oktober

maandag 16/9

woensdag 18/9

H ART 196: 6 november

maandag 21/10

woensdag 23/10

H ART 197: 4 december

maandag 18/11

woensdag 20/11

1

ONZE TARIEVEN EN AFMETINGEN
PRINT
TYPE ADVERTENTIE

AANLEVERFORMAAT (b × h)

TARIEF

1/1 pagina

278 × 418 mm

€ 1.690

1/2 pagina liggend
1/2 pagina staand

278 × 207 mm
137 × 418 mm

€ 1.000

1/4 pagina liggend
1/4 pagina staand

278 × 101,5 mm
137 × 207 mm

€ 560

1/8 pagina liggend
1/8 pagina staand

137 × 101,5 mm
66,5 × 207 mm

€ 320

2 advertenties: 5% korting
4 advertenties: 10% korting
7 advertenties: 15% korting
10 advertenties: 20% korting
Gelieve aan te leveren als drukklare pdf (certified, fonts embedded), tiff of jpeg.
CMYK of grayscale, resolutie 300 dpi.
E-mail naar: h-art@diract.be

INSERTS
U kunt een flyer of postkaart bij H ART laten voegen.
FORMAAT INSERT

TARIEF

A4 (297 × 210 mm)

€ 1300

A5 (148× 210 mm)

€ 880

A6 (105 × 148 mm)

€ 640

De insert is aan te leveren op 3.500 exemplaren (exacte aantal na te vragen bij bestelling).
Andere afmetingen: prijs op aanvraag
E-mail naar: h-art@diract.be
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BANNERS OP WWW.HART-MAGAZINE.BE
TYPE BANNER

WEERGAVE-FORMAAT
(b × h)

AANLEVER-FORMAAT
(b × h)

LOOPTIJD

TARIEF

Jaarbutton links

150 × 75 px

300 × 150 px

1 jaar

€ 500

Horizontale banner
bovenaan

728 × 90 px

1456 × 180 px

4 weken

€ 500

Vierkante banner
rechtsboven

265 × 265 px

530 × 530 px

4 weken

€ 350

Verticale banner midden

289 × 547 px

578 × 1094 px

4 weken

€ 300

2 banners: 5% korting
4 banners: 10% korting
7 banners: 15% korting
10 banners: 20% korting
Wanneer u tegelijkertijd in print en online adverteert, krijgt u 30% korting op de online banner.
Gelieve aan te leveren als jpeg, png of gif in RGB.
Ook meegeven: alt tag (beschrijving banner voor SEO), title tag (tekst voor hover tooltip) en de url.
Bestandsgrootte: max. 150KB
E-mail naar: h-art@diract.be
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