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Redactionele informatie 
Het luxe uitgevoerde magazine Por Favor - Het mooiste van Spanje - werd in het voorjaar van 2017 gelanceerd en 
presenteert vier maal per jaar het beste wat dit mooie land te bieden heeft. Een fraaie glossy boordevol interviews, 
artikelen en beschouwingen niet alleen op het gebied van reizen en culinair, maar ook over, kunst & cultuur, sport, 
politiek en design. Een zowel vanuit Spanje als Nederland werkende redactie signaleert de beste reislocaties, 
leukste steden, lekkerste restaurants, aantrekkelijkste eilanden, mooiste stranden en laat de meest interessante 
artiesten, kunstenaars, schrijvers, sporters en politici aan het woord. Pakkende artikelen, gerenommeerde schrijvers, 
schitterend fotomateriaal en een uitnodigende vormgeving resulteren in een heerlijk magazine dat naadloos aansluit 
bij de brede interesse van de in Spanje geïnteresseerde lezer(es).

Doelgroep
De lezers van Por Favor zijn 30 jaar en ouder, behoren tot de hogere welstandsklassen, zijn HBO/WO geschoold, 
geïnteresseerd in Spaanse gastronomie, design, kunst, architectuur en cultuur, reizen meerdere malen naar 
verschillende delen van Spanje en voelen zich sterk verbonden met dit land. Hebben een voorkeur voor Spaanse 
producten en kennen een serieuze oriëntatie op een (tweede) huis in Spanje.
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Van toepassing zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Bureau Van Vliet, zoals gedeponeerd bij de KvK Haarlem, onder nr. 34037301 
evenals de Regelen voor het Advertentiewezen.
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Aanleveren materiaal 
Voor alle aanleverspecificaties ga naar 
www.bureauvanvliet.com/informatie/
advertentieverkoop
of scan de QR-code 
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Advertentietarieven print 
Advertentieformaten en –prijzen op basis van full colour (exclusief btw)

Formaat Breedte x Hoogte 1x

1/1 pagina  bladspiegel 

1/1 pagina  zetspiegel

230 x 280 mm 

(+3mm) afloop

210 x 260 mm 

€ 1.250,- 

1/2 pagina  210 x 128 mm € 695,- 

1/4 pagina   103 x 128 mm  € 375,-

1/8 pagina 103 x 62 mm € 195,-

Aanvullende tarieven
Pagina IV omslag + 50 %
Voorkeursplaatsing + 25 %
Tarieven voor bijsluiters of meehechters op aanvraag.

Verschijningsschema 

Sluiting Verschijning Nr Editie 
24-11-2022 16-12-2022 1 winter  
23-02-2023 17-03-2023 2 lente
25-05-2023 16-06-2023 3 zomer
24-08-2023 15-09-2023 4 herfst 
23-11-2023 15-12-2023 1 winter 


