OTM, BELGIAN SHIPPERS' COUNCIL

PARTNER
OVERZICHT VOORDELEN EN BIJKOMENDE ADVERTENTIETARIEVEN
Partners
1 jaar
Jaarlijks lidgeld ex BTW
Minder dan 10 personeelsleden (2 bedrijfscontacten)
10 tot 50 personeelsleden (2 bedrijfscontacten)
meer dan 50 personeelsleden (2 bedrijfscontacten)
Partners
4x p.j. logo voorkant buitenzijde Krant van de Verlader
1x p.j. redactioneel artikel in de Krant van de Verlader of advertentie * / ***
Logo en link op website *
Gratis publicatie van nieuw product via email news 1x p.j.
Bevoorrechte partij bij OTM activiteit
Tarieven website ex BTW
Banner op homepage; per maand *
Artikel met foto of logo op homepage; per maand *
Visibiliteitscorner op homepage, per maand; inhoud naar keuze *
Tarieven Krant van de Verlader ex BTW
1/1 pagina, behalve de front cover; plm. 27cm breedx39 cm lang ****
1/2 pagina, plm. 27cmx18 cm ****
1/2 pagina, plm. 14cmx39 cm ****
1/3 pagina, plm. 27cmx13 cm
1/4 pagina, plm. 27cmx10cm
1/4 pagina, plm. 14cmx18cm
1/6 pagina, plm. 5cmx18cm
1/8 pagina, plm. 27cmx5cm
1/8 pagina, plm. 14cmx9cm
Hotspots, 4x zelfde adv. 5cmx5cm op verschillende plaatsen in zelfde nummer
Bedrijfsreportage
Tarieven email news ex BTW
Banner in de hoofding; per editie *
Artikel met logo of foto; per editie *
Verschillende voordelen
Toegang tot informatie op de ledensectie
Ontvanger email news
Ontvanger Krant van de Verlader
Helpdesk
Voordeeltarief activiteiten ** (voor de 2 bedrijfscontacten)
Voordeeltarief opleidingen BCCL ** (voor de 2 bedrijfscontacten)

€ 2.500,00

Mogelijkheid tot presentatie bij OTM-activiteit
Prior sponsormogelijkheden bij de OTM Award
Incassoservice
Verzekeringspakket Concordia

* Bestanden worden drukklaar volgens bepalingen drukker of digitaal volgens bepalingen webmaster aangeleverd
** Verschillende deelnametarieven
*** Formaat advertentie plm. 27x10 of 14x18 cm
*** Formaat redactioneel (evt met foto) 27x18 of 14x39 cm
**** Bedrijfsreportages plus € 150,00

2 jaar bet.
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€ 4.000,00
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webmaster aangeleverd

