
Markantmagazine is een ledenmagazine dat 4 keer 

per jaar verschijnt, aangevuld met 7 digitale num-

mers, uitgegeven door Markant vzw.

Kerndoelgroep
Markant vzw bestaat uit drie merken
• Markant: vrijetijdsnetwerk, leeftijd 45+ 
• Best Pittig: vrijetijdsnetwerk, leeftijd 30+ 
• Artemis: professioneel netwerk voor ondernemers, kader- 

leden, vrije beroepen
• Type: hoger opgeleid, hogere inkomensklasse
• Interesse in lifestyle, cultuur, reizen, mode, gastronomie,  

ondernemerschap

USP’s
• Vrouwen als VVA binnen het gezin én VVA binnen de on-

derneming = dubbele impact
• Uniek vrouwelijk ondernemersnetwerk
• Ledenmagazine = hoge leesgetrouwheid- en betrokkenheid
• 100% postbedeeld
• Naast werkgerelateerde artikels, boeiende reportages rond 

reizen, lifestyle, gastronomie, psychologie,…

 

Mogelijkheden
Alle commerciële formaten

Creatieve formules 
• Insert geniet 
• Losse insert onder blister
• Gekleefd kaartje
• Staaltje
• Publireportage

Profiel Actieve vrouwen die ondernemend  
 in het leven staan, in hun vrije tijd of   
 professioneel

Oplage 22.000 ex. 

Periodiciteit Print 4x / jaar 
 Digitaal 7x / jaar

Taal NL

 

Markantmagazine 

Senior Key Account Manager - Liesbeth Joos
liesbeth.joos@publicarto.be
053/82 60 93 -  0479/99 20 99

Aanleveren materiaal: 
print@publicarto.be 
053/82 60 80

CONTACT



TARIEVEN 2023 

Formaat B X H in mm Tarief
(BTW excl.)

2/1 aflopend : 440 x 285  (*) € 4.525,00

1/1 aflopend : 220 x 285  (*) € 2.275,00

1/2

STAAND

aflopend : 110 x 285  (*) 

LIGGEND 

aflopend : 220 x 142  (*) 

€  1.745,00

1/4 aflopend : 110 x 142  (*)

  

€ 1.145,00

cover 2 € 2.845,00

cover 3 € 2.595,00

cover 4 € 3.395,00

(*)  Aflopende formaten : 5 mm extra snit aan alle zijden voorzien

KALENDER 2023

DIGITAL

TECHNISCHE INFO

Datum  
verschijning

Deadline 
reservatie

Deadline 
materiaal 

Maart (08.03)
Womed Awardnummer

Juni (01.06)

September (01.09)

December (01.12)

 23.01

 

17.04 

 15.06

 10.10

06.02

02.05

03.07

 24.10

Al onze digitale en crossmedia tarieven zijn terug te 
vinden op www.publicarto.be

(*)  5 mm snit bij aflopende advertentie

Digitaal aan te leveren
(zie www.medibelplus.be voor magazines)
offset-rotatie 

Indien gewenst kan Publicarto ook zorgen voor:
• de lay-out van uw advertenties: € 250 / advertentie 

op basis van aangeleverde foto’s en tekst
• de copy en eindredactie van uw publireportage: 

tarief op maat

Markantmagazine 


