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Facts & Figures
Waarom u kiest voor Pure Luxe

Pure Luxe gelooft dat succesvolle mensen en hun dierbaren het verdienen om van luxe te genieten. Dit doen ze op hun eigen
manier. Pure Luxe is ervan overtuigd dat deze mensen en hun bedrijven met een mooi verhaal opgemerkt dienen te worden.
Door dit met de juiste stijlvolle storytelling in combinatie met mooie fotografie zichtbaar te maken ontstaat er een relatie met
het gewenste high-end publiek en worden ze onderdeel van uw verhaal. Vanuit die gedachte verbindt Pure Luxe uw merk
met dit gewenste publiek. Omdat merken in de vluchtige online wereld niet altijd hun complete verhaal kunnen overbrengen,
kiest Pure Luxe voor de combinatie met een fysiek magazine waarin de lezer rustig en aandachtig het verhaal kan beleven.
Pure Luxe vertelt het verhaal van uw merk aan de juiste groep mensen. Wij inspireren, informeren en laten uw doelgroep de wereld
van de luxury lifestyle in Nederland, maar ook ver daarbuiten, zelf beleven. Dit doen wij door unieke en innovatieve content te
creëren. Met adembenemende fotografie, interessante video’s en modern design vertellen wij uw merkverhaal in de wereld van
‘haute’ luxe.

Print

10k Exemplaren
Digitaal
Het fysieke magazine wordt digitaal geïntegreerd in online artikelen op www.pureluxe.nl. De website is sterk groeiende
met momenteel meer dan 100.000 bezoekers per maand en daar profiteert u als deelnemer natuurlijk van mee. Naast onze
nieuwsbrief met 10k abonnees wordt al onze content gepromoot via de onderstaande social media:
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Maandelijks Unieke Gebruikers

Page Likes

100k 54k

INSTAGRA M

LINK EDIN

Volgers

Volgers

34k
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5k

Advertentie
Mogelijkheden
Hieronder vindt u een overzicht van de advertentietarieven. Voor een offerte op maat,
en/of verdere unieke advertentiemogelijkheden, neem contact op met onze contactpersoon die
u onderin de laatste pagina vindt.

Magazine
Details

Advertentietarieven

Advertorialtarieven*

Oplage		

10.000 exemplaren

1/1 pagina		

€ 2.995,-

1/1 pagina		

€ 2.995,-

Formaat

230 x 295mm

2/1 pagina		

€ 3.995,-

2/1 pagina		

€ 3.995,-

Frequentie

2 x per jaar

3/1 pagina		

€ 4.995,-

Speciale Pagina
1/1 achterpagina

€ 4.995,-

On+Offline

Online
Uitsluitend bij een online publicatie van uw advertorial wordt
het artikel automatisch doorgevoerd op al onze social media.
Zo wordt uw artikel vanaf de website pureluxe.nl gedeeld op
de Facebook, LinkedIn en Instagram accounts van Pure Luxe.
Het bereik van deze social media is te vinden op de Facts &
Figures pagina. Dit alles zit inbegrepen in de prijs van een
Online Advertorial.

Bij een publicatie van een advertorial in het fysieke magazine
is het mogelijk dit online door te plaatsen. Vraagt u naar de
speciale combinatieprijzen.
Neem contact op met onze contactpersoon die u onderin de
laatste pagina van deze Mediakit vindt. In overleg komen we
tot een persoonlijke en unieke deal waarmee u uw doelgroep
bereikt.

Online Advertorial
1 artikel			

€ 1.495,-

Nieuwsbrief Feature
1 artikel			

Alle tarieven zijn excl. 21% BTW.
*Advertorial prijzen zijn exclusief
productiekosten.

€ 1.995,-

Alle tarieven zijn excl. 21% BTW.
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Algemene Informatie
& Reserveringen
Advertentie Details
Maak bij opmaak van uw advertentie gebruik van CYMK colors @ 300 DPI, opgeslagen als JPG, EPS of PDF le,
aanleveren in hoge resolutie.
Neem contact op met de redactie als er vragen zijn over de aanlevering van het advertentiemateriaal. Aanlevering
na het verstrijken van de deadline kan betekenen dat we de advertentie niet meer kunnen plaatsen.

Afmetingen (breedte x hoogte)
1/1 pagina

230 x 295 mm *

2/1 pagina

460 x 295 mm *

*Alle advertenties moeten worden
aangeleverd op de bovenstaande
formaten + 3 mm afloop.

1/1 pagina

2/1 pagina

230 x 295 mm

460 x 295 mm

+3 mm Afloop

+3 mm Afloop

Contact
Redactie Pure Luxe
Hendrik Jacobszstraat 15-III
1075 PA, Amsterdam
info@pureluxe.nl

Contactpersoon
Floris Wyers
+31 (0)6 27070707
floris@pureluxe.nl

W W W . P U R E L U X E . N L

Persberichten
pers@pureluxe.nl

