MT magazine

MT staat voor Management Team: een nieuw
magazine voor CEO’s, zaakvoerders, directieleden en
managers. Het doel: de leiders van vandaag en
morgen inspireren met nieuwe ideeën en inzichten.
Voor deze mannen en vrouwen volgt MT magazine
de tijdgeest in telkens drie terugkerende pijlers:
het (internationale) speelveld van leiderschap,
business en management.

Kerndoelgroep
• CEO’s, zaakvoerders, directieleden en managers
• Alle kleine, middelgrote en grote ondernemingen

Profiel

CEO’s, zaakvoerders,
directieleden en managers

Oplage

6.500 ex.

Periodiciteit

6x / jaar

Taal

NL

Mogelijkheden
Commerciële formaten
• 2/1 pagina
• 1/1 pagina
• 1/2 pagina
Creatieve formules
• Publireportage
• Best Practices (een meer journalistieke invulling in woord en
beeld door MT magazine)
• Insert (kaart of boekje met meerdere pagina’s)
• Splitcover
• Gatefold
• Comm Card
• Memosticker (cover)
• Wrap

USP’s
• MT magazine nodigt de doelgroep uit tot verdieping,
inspiratie, spiritualiteit en strategische reflectie
(leiderschap)
• MT magazine biedt inzicht over hoe andere bedrijven het
doen, niet alleen nationaal, maar ook internationaal
(business)
• MT magazine helpt leidinggevenden met persoonlijke
ontwikkeling, carrière, kennis en vaardigheiden
(management)
• De selectie van interessante interviewkandidaten, boeken
en opleidingen gebeurt volstrekt onafhankelijk
• MT magazine is verkrijgbaar via abonnement en losse
verkoop

CONTACT
Account Manager - com@publicarto.be
053/82 60 80
Aanleveren materiaal : print@publicarto.be
www.publicarto.be

MT magazine

TARIEVEN 2019
Formaat

2/1

Best Practice

THEMAKALENDER 2019
B X H in mm

Interview
Fotoreportage
Opmaak door MT.be

Tarief
(BTW excl.)

e 6.850,00

Editie

Datum
verschijning

MT.be 01

05.03

Familiebedrijven

MT.be 02

06.05

Reputatie / Crisis

MT.be 03

02.07

Work-Life Integratie

MT.be 04

03.09

Haven / Import

MT.be 05

05.11

Maakindustrie

MT.be 06

08.01

Maatschappelijk Verantwoord

Thema

Ondernemen (MVO)
zetspiegel : 386 x 257
aflopend : 400 x 265  (*)

2/1

e 5.950,00

DEADLINES 2019

1/1

1/1

Best
Practice

Interview
Fotoreportage
Opmaak door MT.be

zetspiegel : 186 x 257
aflopend : 200 x 265  (*)

e 3.500,00

e 1.925,00

Deadline
aanleveren
materiaal

MT.be 01

14.02

29.01

15.02

MT.be 02

15.04

29.03

18.04

MT.be 03

28.05

27.05

14.06

MT.be 04

01.08

26.07

14.08

MT.be 05

10.10

04.10

18.10

MT.be 06

21.11

08.11

29.11

(*)  

5 mm extra snit voorzien bij aflopende advertentie

Digitaal aan te leveren
(zie www.medibelplus.be voor magazines)
offset-rotatie

cover 2

aflopend : 200 x 265  (*)

e 4.550,00

cover 3

aflopend : 200 x 265  (*)

e 4.200,00

cover 4

aflopend : 200 x 265  (*)

e 5.250,00

Aflopende formaten : 5 mm extra snit aan alle zijden voorzien

Deadline
reservatie
Best Practices

TECHNISCHE INFO

LIGGEND
zetspiegel : 186 x 126,5
aflopend : 200 x 131,5  (*)

(*)  

Deadline
reservatie
advertenties

e 4.400,00

STAAND
zetspiegel :   91 x 257
aflopend :   98 x 265  (*)
1/2

Editie

Indien gewenst kan Publicarto ook zorgen voor:
• de lay-out van uw advertenties: e 250 / advertentie
op basis van aangeleverde foto’s en tekst
• de copy en eindredactie van uw publireportage:
tarief op maat
Opgepast: reservatiedatum is dan gelijk aan
Best Practices

