
Gratis maandblad voor
• Groot Zwevegem (10.950ex)

Zwevegem + Sint-Denijs + Moen + Heestert 
+ Otegem + Sint-Lodewijk

• Groot Avelgem(4.500ex)
Avelgem + Bossuit + Outrijve 
+ Waarmaarde + Kerkhove

wordt gratis bedeeld in alle bussen 
waar reclame wordt toegelaten.

piccolo@drukkerij-vanoverbeke.be

HET BLAD DAT IEDEREEN LEEST
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PRIJSLIJST 2018

    41 mm hoog             €70                €119                €175                  €35                  €59                  €87                  €45                  €75                €110

    63 mm hoog             €95                €177                €240                  €47                  €88                €120                  €60                €112                €150

    86 mm hoog           €119                €235                €305                  €59                €117                €152                  €75                €149                €193

  131 mm hoog           €175                €305                €380                  €87                €152                €190                €110                €193                €242

  176 mm hoog           €235                €348                €489                €117                €174                €244                €149                €220                €308

  221 mm hoog           €260                €418                €560                €130                €209                €280                €165                €264                €352

  266 mm hoog           €305                €489                €630                €152                €244                €315                €193                €308                €396

                                     laatste volledige pagina €995                          laatste volledige pagina €495                               1/2 voorpagina €315 (117mm hoogte)
                                                                                                                                                                                         1/1 voorpagina €515 (239mm hoogte)

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW.

TARIEVEN

FORMATEN
1 

ko
lo

m

2 
ko

lo
m

m
en

3 
ko

lo
m

m
en

1 
ko

lo
m

2 
ko

lo
m

m
en

3 
ko

lo
m

m
en

1 
ko

lo
m

2 
ko

lo
m

m
en

3 
ko

lo
m

m
en

AVELGEM ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD GROOT ANZEGEM ZWEVEGEM

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD GROOT ANZEGEM 

3x per jaar per editie: -5%
5x per jaar per editie: -10%
Alle edities: -20%

Verschijnen in minstens 2 van
de 3 edities: -5% extra

ABONNEMENTEN



ADVERTENTIES AANLEVEREN?

1. Alle info meegeven met de vertegenwoordiger.
      ☞ u bespreekt met de vertegenwoordiger de lay-out
      ☞ u geeft de nodige digitale dragers (usb stick), foto’s,... mee om in te scannen.

           U ontvangt steeds een drukproef via mail 
           waarop u binnen de 24 uur dient te antwoorden voor eventuele correcties.

2. De advertentie doorsturen als losse documenten.
      ☞ tekst- en beeldmateriaal afzonderlijk
      ☞ met een eventuele schets als voorbeeld van de gewenste schikking
      ☞ wij verwerken enkel: pdf - idd - psd - jpg - tif - doc - docx bestanden (in hoge resolutie)
      ☞ doorsturen naar piccolo@drukkerij-vanoverbeke.be of indien meer dan 8MB via www.wetransfer.com

           U ontvangt steeds een drukproef via mail 
           waarop u binnen de 24 uur dient te antwoorden voor eventuele correcties.

3. De advertentie doorsturen als drukklaar bestand.
      ☞ pdf met lettertypes in lettercontouren - tif - jpg
      ☞ resolutie 300dpi op ware grootte (zie formaten)
      ☞ geen snijtekens en niet aflopend, tenzij u kiest voor een volledige pagina 

dan wel 3 mm afloop voorzien. 
      ☞ doorsturen naar piccolo@drukkerij-vanoverbeke.be of indien meer dan 8MB via www.wetransfer.com

           Wij passen geen drukklaar aangeleverde bestanden aan, 
           deze dienen opnieuw te worden aangeleverd.

Piccolo Februari nr. 370                    13/01/2018                    wk  5: 30/01 - 02/02/2018

Piccolo Maart nr. 371                       10/02/2018                    wk  9: 27/02 - 02/03/2018

Piccolo April nr. 372                          10/03/2018                    wk13: 27/03 - 30/03/2018

Piccolo Mei nr. 373                            07/04/2018                    wk17: 24/04 - 27/04/2018

Piccolo Juni nr. 374                           12/05/2018                    wk22: 29/05 - 01/06/2018

Piccolo Juli nr. 375                            16/06/2018                    wk27: 03/07 - 06/07/2018

Piccolo September nr. 376               18/08/2018                    wk36: 04/09 - 07/09/2018

Piccolo Oktober nr. 377                    22/09/2018                    wk41: 09/10 - 12/10/2018

Piccolo November nr. 378                20/10/2018                    wk45: 06/11 - 10/11/2018

Piccolo December nr. 379                17/11/2018                    wk49: 04/12 - 08/12/2018

VERSCHIJNINGSDATA 2018 

   editie                                    advertentie aanleveren vóór                    verschijnt in

3 mogelijkheden:

Piccolo Zwevegem+Sint-Lodewijk en Piccolo Avelgem



dragonderdreef 22 � 8570 vichte � tel. +32 56 77 76 52 � fax +32 56 77 59 49
advanz@drukkerij-vanoverbeke.be � www.drukkerij-vanoverbeke.be

Advanz krokus                                   22/01/2018                    wk   6: 05/02 - 09/02/2018

Advanz lente                                     12/02/2018                    wk 10: 05/03 - 10/03/2018

Advanz pasen                                  19/03/2018                    wk 14: 02/04 - 07/04/2018

Advanz bloemen                              16/04/2018                    wk 18: 30/04 - 05/05/2018

Advanz zomer                                   21/05/2018                    wk 23: 04/06 - 09/06/2018

Advanz vakantie                               25/06/2018                    wk 28: 09/07 - 13/07/2018

Advanz school                                  13/08/2018                    wk 35: 27/08 - 31/08/2018

Advanz herfst                                    17/09/2018                    wk 40: 01/10 - 05/10/2018

Advanz chrysanten                          15/10/2018                    wk 44: 29/10 - 02/11/2018

Advanz feest                                     26/11/2018                    wk 50: 10/12 - 15/12/2018

VERSCHIJNINGSDATA 2018 

   editie                                    advertentie aanleveren vóór                    verschijnt in

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD GROOT ANZEGEM 

Gratis maandblad voor groot Anzegem (6.900ex)
Anzegem + Vichte + Ingooigem + Tiegem + Kaster 

+ Gijzelbrechtegem + Otegem


