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REDACTIONELE INFORMATIE
Karakteristiek:
Fastball Magazine is een maandelijks glossy magazine, waarin de belangrijkste focus
op de Nederlandse honk- en softbalcompetitie ligt. Fastball wordt bij de abonnees
thuisbezorgd, en is te koop in meerdere winkels. Naast aandacht voor de
vaderlandse en Belgische competitie, besteedt Fastball ook aandacht aan ‘s werelds
grootste honkbalcompetitie, de Amerikaanse MLB. Natuurlijk ontbreken
showbizzitems in relatie tot honk- en softbal en de geschiedenis van beide sporten
niet. Verder heeft het magazine oog voor lifestyle en worden trends uit de
Amerikaanse community belicht. Online worden actuele nieuwsitems goed bezocht
via onze website, www.fastballmagazine.nl, Facebook en Instagram, dat met 30.000
unieke bezoekers per maand een vast publiek heeft weten te verwerven.

Doelgroep / verspreiding:
Technische gegevens:
Bladspiegel: 210 x 297 mm
Zetspiegel: 185 x 267 mm

Fastball Magazine is een magazine dat wordt verspreid onder honk- softbalfans in
Nederland en België, op basis van abonnementen en losse verkoop. Het magazine
heeft een drukbezochte website fastballmagazine.nl.
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ADVERTENTIETARIEVEN PRINT
Advertentieformaten en –prijzen op basis van full colour

Breedte x hoogte

1x

5x

10x

1/1 pagina

210 x 297 mm
+3mm extra afloop rondom

€ 450,-

€ 400,-

€ 350,-

1/1 pagina

185 x 265 mm

€ 450,-

€ 400,-

€ 350,-

1/2 pagina

185 x 130 mm (liggend)

€ 235,-

€ 215,-

€ 200,-

€ 150,-

€ 125,-

€ 100,-

1/4 pagina

90 x 130 mm

Aanvullende tarieven
Voor omslag 2 en omslag 3 geldt een toeslag van 15%.
De achterpagina (omslag 4) indien beschikbaar. Hiervoor geldt een toeslag van 25%.
Internet:
Button 300 x 250 pixels Per 4 weken € 75,00
Banner 728 x 90 pixels Per 4 weken € 90,00
Partners: WPT-HWH-KNBSB
Meer informatie en advies:
AANLEVEREN
DIGITAAL MATERIAAL
André Steensma Tel. 06-42152545,

Digitaal advertentiemateriaal dient als PDF, EPS of TIFF aangeleverd te worden, of te zijn opgemaakt
e-mailadres: andre@fastballmagazine.nl
in Adobe InDesign. Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties,
alsmede een duidelijk voorbeeld in print of PDF. Alle gebruikte afbeeldingen dienen ‘hi-res’ (hoge
resolutie) te zijn. Let u er bij kleurenadvertenties op, dat u géén RGB-kleuren gebruikt of naast full
colour nog steunkleuren toevoegt.
Als BOOM! EXPERIENCE het materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt, kunnen er
kosten doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.

Van toepassing zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van BOOM! EXPERIENCE, zoals gedeponeerd bij de KvK Hoofddorp.

BOOM! EXPERIENCE
Lakenburg 18 – 2135 DL - Hoofddorp
Telefoon: 023-5622458 – 06-42152545
E-mail: info@boomexperience.com
Website: www.boomexperience.com

