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Het platform voor mediaspecialisten

Tarieven 2021
De database bevat de informatie van alle reclamedragende media in België en Luxemburg.
De regies betalen niet voor de vermelding van hun titels.
Mediaspecialisten hebben toegang tot up-to-date gegevens via een betalend jaarabonnement.
De database is neutraal en advertentievrij.
Op de website MediaSpecs.be volgen we de actualiteit voor mediaspecialisten.
Alle gebruikers van de mediadatabase passeren bij elke connectie langs dit nieuwsgedeelte.
Elke maandagochtend wordt er een Newsletter verzonden met de artikels die de voorbije week
op de website gepubliceerd werden.
Zowel de website als de Newsletter bieden verschillende advertentiemogelijkheden.

Website MediaSpecs.be
> 11.000 unieke bezoekers en 25.000 page views per maand
• News:
• Insights:
• Agenda:
• Jobs:

al het nieuws van de mediasector De actualiteit voor mediaspecialisten
alle studies, dossiers, analyses, opinies, ...
overzicht van events, opleidingen en seminaries
vacatures in de mediasector

MediaSpecs Newsletter
Wekelijkse e-mailing naar mediaprofessionals
> 9.000 adressen, 70% NL / 30% FR, +30% openingsrate
Inhoud : handig weekoverzicht van de actualiteit voor
mediaspecialisten
• Mediabureaus: ± 650 adressen
Alle functies van media-consulting, -planning en -aankoop
• Adverteerders: ± 1.400 adressen
Alle functies van media-planning en -aankoop
• Reclamebureaus: ± 1.200 adressen – media-adviserende functies
• PR-bureaus: ± 550 adressen – alle PR-specialisten
• Regies/uitgevers: ± 4.500 adressen
“who is who” van alle Belgische uitgevers en regies
• Hogescholen: ± 200 adressen – studenten, leraren, …
• Andere: ± 600 adressen – drukkerijen, leveranciers, ...
Contact : CUSTOM REGIE

Thierry Magerman· +32 (0)475 72 84 47· thierry@customregie.be
11, Zwaluwenlaan – 1650 Beersel
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MediaSpecs.be
300 x 250
300 x 600

€ 600 / week
€ 900 / week

Leaderboard 1, 2, 3*
728 x 90
Leaderboard Extended 728 x 180
Leaderboard Premium 1200x148

€ 600 / week
€ 800 / week
€ 1000 / week

Native advertising
vaste positie 3 in de News sectie

€ 1000 / week

IMU 1, 2, 3, 4*
IMU Extended

(*) Rotatie van de volgorde van de posities bij elke pageview
Extra materiaal 320 x 100 voor de mobiele versie (responsive).
Te leveren materiaal : GIF, JPEG. Maximaal 70 kB.
Rich media (Flash) + HTML worden niet geaccepteerd.

MediaSpecs W e e k l y Newsletter
300 x 250

€ 600 / week

Leaderboard 1, 2, 3
728 x 90
Leaderboard Extended 728 x 180
Leaderboard Premium 1200x148

€ 600 / week
€ 800 / week
€ 1000 / week

Native advertising
vaste positie 3 in de News sectie
en op de website

€ 1000 / week

IMU 1, 2, 3, 4

Extra materiaal 320 x 100 voor de mobiele versie (responsive).
Te leveren materiaal : non-animated GIF, JPEG. Maximaal 70 kB.
Animated GIF en Rich media (Flash / video’s) worden niet geaccepteerd.

Couplage (-10%)
MediaSpecs.be + Weekly Newsletter
300 x 250

€ 1080 / week

Leaderboard 1, 2, 3
728 x 90
Leaderboard Extended 728 x 180
Leaderboard Premium 1200x148

€ 1080 / week
€ 1440 / week
€ 1800 / week

IMU 1, 2, 3, 4

Job Package
3 weken op MediaSpecs.be + 3 keer in de wekelijkse Newsletter

€ 350 / 3 weken

Visueel formaat 200 x 200 px Max. 1.800 tekens per taal FR en NL. Word-tekst. Link naar definitieve beschrijving.

Contact : CUSTOM REGIE

Thierry Magerman· +32 (0)475 72 84 47· thierry@customregie.be
11, Zwaluwenlaan – 1650 Beersel

