ADVERTEREN IN DANST

DANST toont wat er leeft in de danssector in Vlaanderen, Brussel en
daarbuiten: jong talent, vernieuwende initiatieven, diepgravende interviews
met makers … DANST verschijnt vier keer per jaar (maart, juni, september en
december) op 5000 exemplaren.

Verspreiding (driemaandelijks):
•

•

Direct mailing onder blister naar:
o Onze abonnees: choreografen, dansdocenten, dansers en
dansliefhebbers
o Beleid- en cultuurverantwoordelijken in Vlaanderen en Brussel
o DANST wordt ook gratis verspreid in cultuurhuizen, culturele
organisaties, (dans-)scholen, bij dansgroepen en –gezelschappen
Digitaal voor PC, smartphone & tablet
o Via onze website
o Via onze Facebookpagina: www.facebook.com/danspunt

Tarieven:
Achtercover – 1/1 pagina quadri
Binnencover – 1/1 pagina quadri
1/1 pagina quadri
½ pagina quadri
¼ pagina quadri

1.100 euro
950 euro
800 euro
450 euro
250 euro

Frequentiekorting:
1 jaargang: 4 x 1/1 pagina
1 jaargang: 4 x ½ pagina
1 jaargang: 4 x ¼ pagina
Advertentie versturen onder blister

2500 euro
1300 euro
700 euro
Op aanvraag

Planning
Nummer
DANST 1
DANST 2
DANST 3
DANST 4

Advertentie reserveren
voor 14 februari
voor 14 mei
voor 14 augustus
voor 14 november

Materiaal bezorgen
voor 21 februari
voor 21 mei
voor 21 augustus
voor 21 november

Publicatie
21 maart
21 juni
21 september
21 december

Reserveren via communicatie@danspunt.be

Technische gegevens
1/1 pagina
½ pagina (liggend)
½ pagina (staand)
¼ pagina

B 170 mm x H 270 mm
B 170 mm x H 135 mm
B 85 mm x H 270 mm
B 85 mm x H 135 mm

De advertentietarieven gelden voor advertenties die opnameklaar geleverd
worden conform volgende technische gegevens:
• De juiste afmetingen
• Langs alle zijden 3mm bleed voorzien
• Opgemaakt in QuarkXpress of Indesign, gebruikte fonten worden
bijgeleverd en de gebruikte beelden zijn CMYK en hebben een minimale
resolutie van 300 dpi.
o Het wordt geleverd als drukklare pdf (fonts embedded en in hoge
resolutie) of als, jpeg, tiff of eps met minimaal 300 dpi

Aanlevering materiaal
•
•

Ruimte reserveren via communicatie@danspunt.be
Materiaal aanleveren via mail naar communicatie@danspunt.be met
vermelding ‘advertentie DANST’

(!) Danspunt behoudt het recht om advertenties te weigeren indien de
kwaliteit van het aangeleverde materiaal onvoldoende is.

Over Danspunt
Dit
is
ons
punt:

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans.
De sidekick van dansers, makers en docenten.
De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur
sang.
Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en
zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten.
Zoek je een podium, vorming, advies?
Wil je dans kennen, kijken, voelen?
Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke
expressie.
Kom langs en
dans
danser
danst.

