
SPECIALE FORMATEN EN TARIEVEN
•  Plaatsingen vooraan in het magazine (Prima Posta) : de eerste posities zijn 

gereserveerd voor 2/1 en 1/1 pagina’s. Voor 1/1, altijd tegenover tekst, kunnen 
we geen rechter- of linkerpagina garanderen. 

  Voor de 1ste positie geldt een toeslag van 30%, voor de 2de 25% en wij 
rekenen 20% vanaf de 3de positie bij aan. 

 Andere voorkeursplaatsingen: +15%
•  Gatefolds en alle andere speciale formules of creaties genieten prioriteit.
•  De coverpagina’s, de inlegbladen en de pop-ups die schriftelijk werden gere-

serveerd, zijn niet meer annuleerbaar.
•  Niet-bevestigde opties worden na 14 dagen geannuleerd.

TECHNISCHE RICHTLIJNEN

BESTANDSFORMATEN
Gecertifieerde Medibel+ PDF 300 dpi
(zie www.medibelplus.be) 

AANLEVERING
Via ftp-server met bijgevoegde verzendnota.  
Materiaal verstuurd per e-mail, WeTransfer of 
YouSendIt wordt niet aanvaard.

Server http://ftppub.produpress.be

Miles FR User name :  produpress+milesfr
 Password :  Miles+8

Miles NL User name :  produpress+milesnl
 Password :  Miles+9

PAGINAFORMATEN
•   Netdocument op 100%, gecentreerd met snijlijnen 

op 297 x 225 mm (voor een 1/1 pagina). Voor aflopend 
formaat, valse snit van 5 mm voorzien rond het pa-
ginaformaat.

•   Zetspiegel: 265 x 203 mm. Geplaatste tekst mag de 
opgegeven zetspiegel niet overschrijden.

•  Dubbele pagina’s : 2 aparte pdf’s per 1/1 pagina.

Het aangeleverde materiaal kan niet meer  
worden aangepast.

INLICHTINGEN
Voor alle verdere inlichtingen: 
Alain Sevenne, tel. +32 (0)2/333 32 31 
email : ase@produpress.be

POP-UP 

Enkel € 0,13/ex.

Altijd in combinatie met 1/1 pagina quadri

INLEGBLADEN 

2 pagina’s € 0,20/ex.

4 pagina’s € 0,22/ex.

8 pagina’s € 0,24/ex.

12 p. en meer:  ons raadplegen

Suppl. voor een los inlegblad: € 0,12/ex.

LEVERING
3 weken voor verschijning.
Miles
CORELIO PRINTING - 
Keerstraat 10 - 9420 Erpe-Mere

BLANCO’S
4 weken voor verschijning moeten 5 blanco’s van het in-
legblad, zoals het zal worden ingelast, naar ProduPress, 
ter attentie van Alain Sevenne gestuurd worden voor 
technisch akkoord. Een gedrukt exemplaar van het inleg-
blad moet naar ProduPress gestuurd worden 15 dagen 
voor verschijning. 

BIJKOMENDE INLICHTINGEN 
ALGEMENE VOORWAARDEN

MILES NATIONAAL

PRIJS FORMATEN AFMETINGEN
HOOGTE x BREEDTE

€ 10.350
Zetspiegel 265x203 mm

Aflopend 
297x225 mm + 5 mm valse snit

€ 14.490
Zetspiegel 130x420 mm

Aflopend
150x450 mm + 5 mm valse snit

€ 20.700
Zetspiegel 265x420 mm

Aflopend 
297x450 mm + 5 mm valse snit

€ 6.730

Horizontaal
Enkel zetspiegel 130x203 mm

Vertical
Enkel zetspiegel 265x95 mm

€ 16.560 4de cover

€ 12.420 3de cover

€ 15.530 2de cover

€ 13.460 Prima Posta (rechts)

2 x 1/2

1/2

TARIEVEN 2017

Prijzen excl. BTW

1/1

2/1
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TARIEVEN 2017
We bestaan nu intussen 6 jaar, en kennen een groeiende naambekendheid 
met een volledig nieuw team dat creatiever is dan ooit.
Miles staat vandaag voor ontmoetingen met mensen die expert zijn binnen 
hun domein en voorvechters van schoonheid en het goede leven. We gaan 
in tegen de alomaanwezige overheersing van Google en engageren ons 
voor leesplezier, lichtheid, humor en lekker lui bladeren…
Miles profi leert zich als een perfecte smeltkroes van schoonheid, 
exclusiviteit en intelligentie. Het is een onconventionele aankondiger 
van trends, het zandkorreltje dat het raderwerk even doet vertragen. 
Ontdek in Miles een pertinente, maar wat eigenzinnige inhoud. Een 
ongewone, maar intelligente toon. En dat alles in een luchtige ‘pop arty’ 
lay-out, precies zoals het hoort.

Vijf nieuwe hoofdrubrieken, waarin alle aspecten uit het goede leven 
vertegenwoordigd zijn:

• Muscle → Beauty – Perfumes – Fashion – Sports
• Iconic  → Watches – Stories – Ambassadors
• Life → Travelling - Society
• Engine → Cars & model shooting – Reportages
• Subculture → Art – Design – Books –Going out- Cinema 

Must Have of The place to be?
De vorm is veranderd, de verspreiding ook. Miles is de gratis lifestylebijlage 
bij AutoGids, AutoWereld en Le Moniteur Automobile. Het magazine 
verschijnt vier keer per jaar op 85.000 exemplaren en is met andere 

Tony Hawk

Ken Block

Sébastien Loeb

Kai Lenny

Terje Haakonsen

woorden het meest verspreide mannenblad in België.
Daarnaast worden nog 5.000 exemplaren ter beschikking gesteld in ruim 
400 exclusieve verdeelpunten (zoals restaurants, bars, sportclubs, 
wellnesscentra en kapperszaken). Hierdoor genieten de adverteerders de 
best mogelijke visibiliteit.


