Adverteren
in HART

HART, sinds 2006 toonaangevend tijdschrift voor beeldende kunst in België

en omgeving, wordt gelezen door duizenden kunstenaars, verzamelaars,
professionals en kunstliefhebbers.

HART verschijnt maandelijks op papier, behalve in augustus. Op de website is
HART digitaal te lezen en je vindt er ook bijkomende gratis artikels.

We geloven dat advertenties van boeiende organisaties, initiatieven en brands
een waardevolle aanvulling zijn voor ons nieuwsgierig en trouw publiek.
HART is een ideaal kanaal om een grotere naamsbekendheid alsook meer

bezoekersaantallen en verkoop te genereren.

Wij bieden volgende adverteermogelijkheden aan:
·
·
·
·
·

advertenties in het printmagazine
inserts in het printmagazine
banners op de website
jaarbuttons op de website
banners in de nieuwsbrief

Adverteren kan vanaf € 350.
Prijzen zijn exclusief 21% btw.
Indien gewenst kan HART je advertentie opmaken. Dit kan vanaf € 150.

Kortingen
Wanneer je meerdere advertenties per jaar boekt, krijg je korting:
2 advertenties:

5% korting

4 advertenties:

10% korting

7 advertenties:

15% korting

10 advertenties:

20% korting

Adverteer je tegelijkertijd in print en digitaal, dan krijg je 30% korting op de
digitale banner.

Contact:
Liesbet Waegemans

advertenties@hart-magazine.be
+32 486 87 84 81
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Facturatiegegevens:
H ART BV
Kleine Markt 7–9/26
2000 Antwerpen

BTW: BE0877.757.651
IBAN BE69 0014 7251 6378

Verschijningsdata
Webbanners en jaarbuttons kunnen binnen de twee werkdagen online gezet worden.
Hieronder de deadlines voor advertenties, inserts en nieuwsbriefbanners.
deadline

aanleverdeadline

aanleverdeadline

aanleverdeadline

do 06/01/2022

do 09/12/2021

ma 13/12/2021

do 16/12/2021

ma 03/01/2022

HART #221

do 03/02/2022

ma 17/01/2022

wo 19/01/2022

ma 24/01/2022

ma 31/01/2022

HART #222

do 03/03/2022

ma 14/02/2022

wo 16/02/2022

ma 21/02/2022

ma 28/02/2022

HART #223

do 07/04/2022

ma 21/03/2022

wo 23/03/2022

ma 28/03/2022

ma 04/04/2022

HART #224

do 05/05/2022

do 07/04/2022

vrij 08/04/2022

ma 25/04/2022

ma 02/05/2022

HART #225

do 02/06/2022

ma 16/05/2022

wo 18/05/2022

ma 23/05/2022

ma 30/05/2022

HART #226

do 07/07/2022

ma 20/06/2022

wo 22/06/2022

ma 27/06/2022

ma 04/07/2022

HART #227

do 08/09/2022

ma 22/08/2022

wo 24/08/2022

ma 29/08/2022

ma 05/09/2022

HART #228

do 06/10/2022

ma 19/09/2022

wo 21/09/2022

ma 26/09/2022

ma 03/10/2022

HART #229

do 03/11/2022

ma 17/10/2022

wo 19/10/2022

ma 24/10/2022

ma 31/10/2022

HART #230

do 01/12/2022

ma 14/11/2022

wo 16/11/2022

ma 21/11/2022

ma 28/11/2022

nummer

verschijning

HART #220

RESERVATIE

ADVERTENTIE

INSERT

BANNER NIEUWSBRIEF

Aanlevering
PRINT

Printadvertenties zijn aan te leveren als hi-res .tiff of .jpg (300dpi of hoger).
Zorg dat de advertentie geen bleed of crop marks heeft.
DIGITAAL

Banners zijn aan te leveren als .jpg of .png (RGB) of als animated gif. Rustige animaties zijn
mogelijk, flikkerende beelden niet. Let wel, 8% van de lezers van de nieuwsbrief van HART
gebruikt Outlook en dit programma ondersteunt geen animated gifs. Verwerk daarom,
indien je een gif wenst voor de nieuwsbrief, zoveel mogelijk noodzakelijke info in het eerste
beeld.
Bestandsgrootte: max. 200KB
Geef ook een alt-tag (tekstuele inhoud van de banner voor zoekrobots) mee en de url waarnaar de banner mag verwijzen.
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E-mail advertenties
& banners naar:

Verstuur inserts op 3.000 exemplaren
met vermelding insert HART magazine naar:

advertenties@hart-magazine.be

Die Keure, tav. Jan Van Zwam
Kleine Pathoekeweg 3
Loskade 3
8000 Brugge

magazine
Sinds september 2019 heeft het magazine een nieuw formaat:
190 mm × 310 mm
Voor een voorkeursplaatsing van een spread of volledige pagina betaal je 10% extra.
Je kan je advertentie door HART laten opmaken vanaf € 150.

Spread
B 380 mm × H 310 mm
+ 3 mm bleed
€ 3.000

Pagina
B 160 mm × H 290,5 mm
€ 1.690

1/2 pagina
B 160 mm × H 142,5 mm
€ 1.000

1/4 pagina
B 77,5 mm × H 142,4 mm
€ 560
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inserts
Het is mogelijk een flyer of postkaart bij HART te laten voegen.
Om te vermijden dat er te veel inserts in het magazine zitten, houden we
het aantal beperkt.
De insert is aan te leveren op ongeveer 3.000 exemplaren (exacte aantal
na te vragen bij bestelling) bij:
Die Keure, tav. Jan Van Zwam
Kleine Pathoekeweg 3
Loskade 3
8000 Brugge

A5 flyer (1 vel papier)
148 mm × 210 mm
€ 1.400

A6 flyer (1 vel papier)
106 mm × 148 mm
€ 1.100

Voor inserts met andere afmetingen en/of meerdere pagina’s:
prijs op aanvraag.
Je kan je insert door HART laten opmaken: prijs op aanvraag.
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website

De standaard looptijd van webbanners is 4 weken. Voor langere of kortere periodes maken
we een offerte op maat.
Opdat de banner goed leesbaar zou zijn, raden we aan om tekst voldoende groot te plaatsen
en eventueel te verdelen over meerdere afbeeldingen in een gif.
Jaarbuttons bestaan uit het logo van je organisatie. In lijn met de HART-website, verschijnen
ze in zwart-wit. De looptijd is een jaar.
Webbanners en jaarbuttons kunnen binnen de twee werkdagen online gezet worden.
Wij maken geen gebruik van een advertentienetwerk voor onze webbanners, ze worden dus
geblokkeerd door ad blockers.
Je kan je banner door HART laten opmaken vanaf € 150.
Large
B 180 px × H 360 px
Aanleveren als
B 270 px × H 540 px (1,5× resolutie)
Looptijd 4 weken
€ 600

Medium
B 180 px × H 240 px
Aanleveren als
B 270 px × H 360 px (1,5× resolutie)
Looptijd 4 weken
€ 450

Small
B 180 px × H 120 px
Aanleveren als
B 270 px × H 180 px (1,5× resolutie)
Looptijd 4 weken
€ 350

Jaarbutton
B 180 px × H 90 px
Aanleveren als
B 270 px × H 135 px (1,5× resolutie), in zwart-wit
Looptijd 1 jaar
€ 750
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nieuwsbrief
HART verstuurt maandelijks een nieuwsbrief. Deze vertrekt telkens de eerste

week van de maand, wanneer het nieuwe nummer verschijnt.

Rustige animaties zijn mogelijk, flikkerende beelden niet. Let wel, 8% van de
lezers van de nieuwsbrief van HART gebruikt Outlook en dit programma ondersteunt geen animated gifs. Verwerk daarom, indien je een gif wenst voor
de nieuwsbrief, zoveel mogelijk noodzakelijke info in het eerste beeld.
De nieuwsbriefbanners verwachten we de eerste maandag van de maand.
Je kan je banner door HART laten opmaken vanaf € 150.
Nieuwsbriefbanner
B 550 px × H 100 px
Aanleveren als
B 825 px × H 150 px (1,5× resolutie)
€ 450
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