Thomas Cook Airlines Belgium
Inflight Magazine

Mediakit 2016

Media-informatie:
Uw doelgroep staat op u te wachten, helemaal in vakantiestemming. Deskundige
piloten, betrouwbare vliegtuigen, kwalitatieve producten, een sterke klantgerichtheid en een toegewijde dienstverlening met de glimlach: passagiers van Thomas
Cook Group Airlines vinden al deze dingen vanzelfsprekend.

HET THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM MAGAZINE:
verschijnt drie keer per jaar en bereikt 1 miljoen passagiers. Het bevat heel wat informatie over vakanties, lifestyleartikelen, nieuwtjes
en het entertainmentprogramma aan boord.
Iedere passagier vindt een exemplaar van het
gratis magazine terug in de rug van de stoel
voor hem/haar. Het wordt uitgegeven in het
Vlaams en het Frans.

De klanten van Thomas Cook Airlines Belgium genieten aan boord van een
uitstekende, betrouwbare en professionele dienstverlening. Het ervaren team van
Belgische piloten en stewards legt hen steevast in de watten. Zo komen die al in
vakantiestemming zodra ze het vliegtuig op stappen.

Ontdekt de bestemmingen van Thomas Cook Airlines Belgium:
https://www.thomascookairlines.be/en/inspiration/thomas-cook-airlines-world-map.jsp

STATISTIEKEN THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM:

• Ongeveer 40 internationale bestemmingen.
• 7.600 Thomas Cook Airlines vluchten per jaar.
• Meer dan 1 miljoen passagiers per jaar.
• 85 % van de Thomas Cook Airlines passagiers komt uit België.
Voor meer informatie:
https://www.thomascookairlines.be
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Doelgroep
Trek de aandacht van de interessante doelgroep van Thomas Cook
Airlines Belgium passagiers
GESLACHT:

man:
vrouw:

58 %
42 %

LEEFTIJD:

tot 29: 		
30 - 49 :
50 en ouder:

WOONPLAATS:

12 %
34 %
54 %

Brussel:
Buitenland:
Wallonië:
Vlaanderen:
Onbekend:

59 %
14 %
13 %
13 %
1%

VAKANTIESTATISTIEKEN BELGIË:

• 71 % van de Belgen gaat minstens één keer per jaar op vakantie.
• Gemiddeld gaan de Belgen 11 dagen per jaar op vakantie.
• De Belgen spenderen 7,2 miljard euro per jaar aan vakanties.
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Prijslijst

Thomas Cook Airlines Belgium. Inflight Magazine.

NIEUW

PAGINA

3.000 €

205 x 260 mm

1/1 één pagina

4.200 €

(U2)

205 x 260 mm

Binnenkant voorblad

OPENINGPAGINA’S

3.900 €

(U3)

Infligh
t m a ga
zine
Co n d o
r Germ
a ny

205 x 260 mm

(U4)

6)

7.500 €

4.200 €

Binnenkant achterblad

(pagina

205 x 260 mm

410 x 260 mm

2/1 pagina

Buitenkant achterblad

Voor advertenties bij de hoofdartikelen is een rand van 3 mm aan alle kanten vereist. Alle afmetingen zijn breedte x hoogte in mm.

FEITEN

ADVERTORIAL
Uitgave
20.000 exemplaren

3.500 €

Publicatiefrequentie
3 edities per jaar

KORTINGEN

Formaat
breedte 205 x
hoogte 260 mm

Edities:

Editiekorting:

2

3%

3

5%

Aantal pagina’s
40 pagina’s

4

7%

5

10 %

6

13 %

Stapelkorting bij
bevestiging van
meer dan één editie
is mogelijk.

Exclusief btw .

1/1 pagina
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Speciale advertenties:

Supplementen, inzetstukken, kortingsbonnen en staaltjes
UW VOORDEEL:

Exemple:

Exemple: Voorbeeld:
Visitekaartformaat

• versterkt de relatie met uw klanten door middel van directe interactie met uw product
• kan gebruikt worden om de respons van de klanten te meten
• laat uw product tot leven komen
INZETSTUKKEN:
plaatsingskosten

89 €* per
1.000 exemplaren

1.780 € per druk van
20.000 exemplaren

INGEVOEGDE PAGINA’S:
Deze speciale advertenties zijn alleen beschikbaar in combinatie met een minimaal aantal pagina’s.

Exemple:

Exemple: Reclamebijlage

plaatsingskosten
incl. verlijmen

€ 59* per
1.000 exemplaren

€ 1.180 per druk van
20.000 exemplaren

productiekosten
postkaartformaat**

tot 150g / m²

€ 810 per druk van
20.000 exemplaires

productiekosten
visitekaartformaat**

tot 150g / m²

€ 440 per druk van
20.000 exemplaires

+

*plus kosten voor aparte bestelling van minimaal 1/1 pagina
**mogelijkheid om uw eigen advertentiemateriaal te plaatsen
Alle prijzen zijn exclusief btw. Kortingen zijn niet mogelijk.

Andere formaten en staaltjes verkrijgbaar op aanvraag.
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Prijslijst inflight magazine Condor Germany
Sociodemografische cijfers

GENRE:

PAGINA

Man:
Vrouw:

51 %
49 %

AGE:
9.950 €

205 x 260 mm

1/1 één pagina

12.500 €

(U2)

205 x 260 mm

Binnenkant voorblad

10.800 €

(U3)

tot 29 jaar:		
30 - 50 jaar:
ouder dan 50:

12.500 €

205 x 260 mm

Binnenkant achterblad

(U4)

In de prijs is de publicatie van de advertentie in de papieren en ePaper-ver-

205 x 260 mm

Buitenkant achterblad

Voor advertenties bij de hoofdartikelen is een rand van 3 mm aan alle kanten vereist. Alle afmetingen zijn breedte x hoogte in mm.

FEITEN

ADVERTORIAL
Uitgave
130.000 exemplaren

9.950 €

Publicatiefrequentie
3 edities per jaar

21 %
45%
34 %

Formaat
breedte 205 x
hoogte 260 mm
Aantal pagina’s
90 pagina’s

Exclusief btw.

sie van het magazine inbegrepen, zoals hierboven vermeld.
Bron: Condor 2015

GEMIDDELD INKOMEN PER
HUISHOUDEN (NETTO):
ONGEVEER 2.600 EURO

• ongeveer 7 miljoen passagiers per jaar
• ongeveer 75 bestemmingen over de hele wereld
• 35.000 vluchten per jaar
• 94 % van de passagiers komt uit Duitsland
• 75 % van de Duitsers gaat minstens één keer per jaar op
vakantie en samen spenderen ze
• 61,5 miljard euro
• 61,5 milliards d’euros

1/1 pagina
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Contactinformatie

Status: januari 2017

AGENTSCHAPSCOMMISSIE

ADVERTENTIEFORMAAT

Media-agentschappen krijgen 15 % agentschapscommissie op de nettoprijs indien
u bestellingen plaatst in naam van uw klant en daarvoor het nodige bewijs kunt
voorleggen.

Afdrukbare pdf (X3, 300 dpi, CMYK) via e-mail naar
anzeigen@vogel-corporatemedia.de.

CONTACTPERSOON:

DATA 2016
Publicatiedata

Deadline

Deadline voor
printgegevens

1 april 2017

10 februari 2017

17 februari 2017

1 augustus 2017

9 juni 2017

16 juni 2017

1 december 2017

13 oktober 2017

20 oktober 2017
Bianca Welsch
Phone: +49 (0)30 890481 221
bianca.welsch@vogel-corporatemedia.de

UITGEVER & MARKETING

Gina Swysen
Phone: +49 (0)30 890481 227
gina.swysen@vogel-corporatemedia.de

Vogel Corporate Media GmbH
Leipziger Straße 126
D-10117 Berlijn
Telefoon: +49 30 8904810
Fax: +49 30 890481 229
www.vogel-corporatemedia.de
info@vogel-corporatemedia.de

Projectcoördinatie
Christiane Maurer
Telefoon: +49 30 890481 224
christiane.maurer@vogel-corporatemedia.de

Marek Noel
Phone: +49 (0)30 890481 220
marek.noel@vogel-corporatemedia.de
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