
TARIEVEN MILES 2022

Miles is een liftestyle mannenblad uit het hoogste segment dat drie keer per jaar in bijlage 
wordt verdeeld bij de printversie van AutoGids en Le Moniteur Automobile. Het magazine 
wordt op 50.000 exemplaren gedrukt (Nl+Fr), waarvan een deel beschikbaar wordt 
gesteld in selecte plaatsen.
Ons heel mannelijke Gentleman Driver’s Magazine wordt ook door de dames zeer gepre-
zen. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van zijn teksten die tegelijk compact en afgeme-
ten zijn, en er wordt veel belang gehecht aan zijn fotografie, grafisch werk, papierkwaliteit, 
druk en lay-out. 

Miles wordt door een ervaren team gerealiseerd en biedt content voor 
'levenskunstenaars', volledig in lijn met de interessewereld van de liefhebbers van 
dynamische instrumenten voor onze body & soul: Horloges, Design, Reizen, Mode & 
Accessoires, Technologie, Verzorging & Scents, Lichaamsconditie, Gastronomie, 
Cultuur, enz.
Een zeer uitgebreide internationale agenda vestigt de aandacht op beurzen, salons, 
veilingen, evenementen en exposities in de hele wereld. Portretten van persoonlijkheden 
uit de sport-, kunst- en cultuurwereld maken de inhoud compleet.
Het magazine toont in zijn artikels bovendien graag de relevante producten en services 
die in de handel verkrijgbaar zijn.

Daar waar de multimedia newsletterversie de snel bewegende actualiteit 
van nabij volgt, vormt de printversie – dankzij zijn verzorgde presentatie – 
de ideale gezel op tafels in lounges en andere salons, waar je het maar al te 
graag langere tijd laat prijken om het vaker te doorbladeren.

Miles is online (https://kiosk.miles-magazine.be), op Facebook en op 
Instagram.

NUMMER VERSCHIJNING TITEL RESERVATIE MATERIAAL

MEI # 42 04/05/22
AutoGids 

Le Moniteur Automobile
04/4/22 11/4/22

SEPTEMBER # 43 28/09/22
AutoGids 

Le Moniteur Automobile
24/8/22 07/9/22

DECEMBER # 44 30/11/22
AutoGids 

Le Moniteur Automobile
26/10/22 09/11/22

MILES NATIONAL

PRIX ESPACES DIMENSIONS
HAUTEUR x LARGEUR

€ 9.500

Zetspiegel 
265x203 mm

Aflopend 
297x225 mm + 5 mm valse snit

€ 13.300

Zetspiegel 
130x420 mm

Aflopend
150x450 mm + 5 mm valse snit

€ 19.000

Zetspiegel  
265x420 mm

Aflopend 
297x450 mm + 5 mm valse snit

€ 6.180

Horizontaal
Enkel zetspiegel 130x203 mm

Verticaal
Enkel zetspiegel 265x95 mm

€ 15.200 4de cover

€ 11.400 3de cover

€ 14.250 2de cover

€ 12.350 Prima Posta

2 x 1/2

1/2

Prijzen excl. BTW

2/1

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 gereserveerd, 

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

1/1



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 NL
User name:  produpress+milesnl
Password:  Miles+9 
Miles FR
User name: produpress+milesfr
Password:  Miles+8

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 paginaformaat.

•   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: Bert Baekelandt, tel. +32 (0)2/333 
32 89, email : bbaekelandt@produpress.be 

POP UP
Enkel € 0,24/ex
Altijd in combinatie met 1/1 pagina quadri

ENCARTS
2 pagina’s € 0,24/ex.
4 pagina’s € 0,26/ex.
8 pagina’s € 0,28/ex.
12 p en meer:  ons raadplegen
Suppl. voor een los inlegblad: € 0,16/ex.

Levering
3 weken voor verschijning.

Miles
MODERNA 
Schoebroekstraat 50, 3583 Paal-Beringen

Blanco's
4 weken voor verschijning moeten 5 blanco’s van het inlegblad, zoals 
het zal worden ingelast, naar ProduPress, ter attentie van 
Bert Baekelandt gestuurd worden voor technisch akkoord. Een gedrukt 
exemplaar van het inlegblad moet naar ProduPress gestuurd worden 
15 dagen voor verschijning.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN 
ALGEMENE VOORWAARDENS 
www.produpress.be/CGV

DIGITAAL PACK

BANNERING PACK ADMAIL PACK SOCIAL MEDIA PACK

DUUR VAN 2 WEKEN

2 POST FACEBOOK MILES

2 POST INSTAGRAM MILES

50 000 IMP. NATIVE OF KLASSIEKE BANNERING OP 
MA/AG/AW TARGET ‘PREMIUM CARS’

1 ADMAIL MET DIRECTE LINK NAAR UW SITE (110 000 
ABONNEES)

€ 2.500 € 2.500 € 800

Monthly reach :

Target audience:

Gender:

Most common device:

12 500 people (93% in Belgium)

25 – 54 years --> 70

Male 68 %

Mobile 73 %

Monthly reach :

Target audience:

Gender:

Most common device:

23 617 impressions 

18 – 44 years --> 74 % 

Male 78 %

Mobile 
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