
PROMOTIEMOGELIJKHEDEN

Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
•  Advertenties
•  Advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies

•  Lezersacties
•  Mail & win acties
•  Shopping
•  Vacatures
•  Product placement

Voor meer mogelijkheden en maatwerk neem 
contact op met Thijs de Hoogh.

TARIEVEN

Formaten Prijzen
2/1 pagina (460 x 300 mm) € 2100,-
1/1 pagina (230 x 300 mm) € 1250,-
1/2 pagina (230 x 150 mm / 115 x 300 mm) € 800,-
1/4 pagina (115 x 150 mm / 58 x 300 mm) € 410,-
Shopping tarief € 420,-
Spectacular shopping € 580,-

COMBINATIEKORTINGEN

2 advertenties 8%
3 advertenties 12%
4 advertenties 15%
5 of meer advertenties 20%

EDITIE AANLEVER-
DEADLINE

VERSCHIJN-
INGSDATUM

Real Crime 1 02-07-2018 24-07-2018
Real Crime 2 03-09-2018 25-09-2018
Real Crime 3 05-11-2018 27-11-2018

ALGEMENE INFORMATIE

Oplage 10.000
Aantal pagina’s: 100
Prijs: €5,99

Real Crime
Real Crime verkent de schokkende wereld van seriemoordenaars, 
georganiseerde misdaad, onopgeloste zaken en gedurfde overvallen 
in ongekend detail. Elke uitgave van Real Crime vertelt de verhalen 
achter de meest aangrijpende zaken, de indrukwekkende ervaringen 
van onderzoekers en overlevenden en doet stap voor stap verslag van 
onderzoeken waarbij misdadigers voor de rechter kwamen te staan.  

Promotiemogelijkheden
Dit magazine biedt verschillende advertentiemogelijkheden voor je merk 
of product. Van advertorial tot prijsvraag, van shopping tot advertentie. 
Uiteraard staan wij open voor nieuwe ideeën en kijken we graag met je 
naar nieuwe mogelijkheden.

De doelgroepindicatie
Een magazine voor volwassenen die geïnteresseerd zijn in achtergrond-
verhalen over o.a. seriemoordenaars, de georganiseerde misdaad, 
onopgeloste mysteries en gedurfde overvallen. Maar ook fans van 
bijvoorbeeld Netfl ix series als Mindhunter en andere misdaadseries.  

Contactinformatie
Thijs de Hoogh
06 - 33 37 95 02
tdhoogh@fnl.nl

POSITIONERINGSTARIEF

Cover 30%
Specifi eke plaats 20%

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES

PRINT: Advertenti e dient aangeleverd te 
worden als certi fi ed PDF met rondom 5 mm 
afl oop, in CMYK kleuren met een resoluti e van 
300 dpi. 
ONLINE: Als gif, jpeg, png of html5. 
De maximale bestandsgroott e is 300 kb.

Meer informati e en ons PDF-profi el vindt u op: 
www.fnl.nl/specificaties of stuur een mail naar 
ads@fnl.nl.

Voor specifi eke wensen, aanleverspecifi cati es 
of het opmaken van advertenti es en banners, 
neem gerust contact op.
WWW.FNLMEDIA.NL

F&L
MEDIA


