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PROFIEL
De Glossy-lezeres is een jonge vrouw (circa 30 tot 40 
jaar) met een brede interesse. Ze is van alle markten 
thuis; een Glossy-girl is niet alleen dol op glitter en 
glamour, maar houdt ook van shoppen en weet tevens 
wat er in de wereld speelt op maatschappelijk en 
politiek gebied. 
Mode- en beauty trends volgt ze op de voet en ook 
heeft ze een grote interesse in het leven dat de sterren 
leiden. Ze staat met beide benen stevig op de grond, 
maar vindt het heerlijk om even weg te dromen in de 
wereld van beroemdheden. 
De Glossy-lezeres houdt van luxe, heeft een goed 
salaris, weet haar weg te vinden op de social media, 
is een globetrotter en gaat graag op stap of lekker uit 
eten met haar vrienden. Kortom, ze is een 
levensgenieter pur sang.

DOELGROEP
Geslacht  
Leeftijd  
Welstand  
Opleiding: 
Interesse  

Glossy
Uitgeverij Audax Publishing
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam
Postbus 94300
1090 GH Amsterdam
4 x per jaar
€ 4,25
6 Weken voor verschijning (contract blijft 
gehandhaafd). Annuleren kan alleen schriftelijk 
per post/e-mail bij uw account manager.
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd 
conform de Regelen voor het Advertentiewezen, 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-
rechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. 
Voor de advertentievoorwaarden verwijzen we 
naar de website van de Stichting ROTA.

Titel
Uitgeverij

Verschijningsfrequentie
Verkoopadviesprijs
Annuleringstermijn

Algemene voorwaarden

PRINT DIGITAAL
ADVERTENTIETARIEVEN (excl. BTW)

2/1 pagina 

1/1 pagina 

1/2 pagina staand 

1/2 pagina liggend 

1/3 pagina staand 

1/3 pagina liggend 

1/4 pagina vierkant

FORMATEN AFLOPEND (BxH)

2x 1/1 pagina (spread) 

205 x 274 mm

102 x 274 mm

205 x 137 mm

68 x 274 mm

205 x 91 mm

102 x 137 mm

€ 9.900

€ 4.950 

€ 2.475

€ 2.475

€ 1.648

€ 1.648

€ 1.238 

In geval van aflopend adverteren teksten op zetspiegel of minimaal 
5 mm uit de afsnede plaatsen alswel 3 mm overvul rondom. 
In geval van 2/1 pagina, de pagina’s aanleveren als 2x 1/1 pagina. 
Kijk voor plus proposities en uitgebreide aanleverspecificaties 
op Meermediabereik.nl

Leaderboard  728×90 px € 15 CPM

Large rectangle  336×280 px € 35 CPM

Half page  300×600 px € 40 CPM

Billboard   970×250 px € 50 CPM

Takeover   –  € 80 CPM

Advertorial  –  € 1.250 Fixed (w)

Teaser   –  € 750 Fixed (w)

Sponsored content –  € 1.750 Fixed (m)

Nieuwsbrief rectangle 300×250 px € 750 Fixed (w)

Nieuwsbrief advertorial 300×250 px € 1.000 Fixed (w)

POSITIES   FORMAAT  TARIEF CPM/FIXED

Vrouw
20 t/m 49 jaar
B/C
Middelbaar tot hoger opgeleid
lichaamsverzorging, schoonheidstips, 
afslanken, mode en accessoires

Verspreide 
oplage
60.000

Betaalde 
oplage
60.000

Netto bereik
210.000
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EDITIE AANLEVEREN SHOPPING AANLEVEREN ADVERTENTIE VERSCHIJNING

1

2
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22 maart 2019

31 mei 2019

  9 augustus 2019

18 oktober 2019

29 maart 2019

  7 juni 2019

16 augustus 2019

25 oktober 2019

24 april 2019

  3 juli 2019

11 september 2019

20 november 2019


