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General
Title
Frequency
Website
Published by

Publisher/Management
Advertisements
Inside support
Production coordination

: Nail Design Magazine
: 8 x a year
: www.naildesign-magazine.nl
: Beauty Publishing Group BV
Markerkant 10 13d
1316 AA Almere
The Netherlands
T +31(0) 36 525 68 53
E info@beautypublishinggroup.nl
F www.facebook.com/
NailDesignMagazine1
: Jeroen de Blaauw
(jeroen@beautypublishinggroup.nl)
: Karina Musch
: Saskia Neuhaus-de Blaauw
: Yvonne van Os

Contact details:
Editorial staff

: T +31(0) 36 525 68 53
E redactie@naildesign-magazine.nl

Subscriptions

: T +31(0) 36 525 68 53
E abonnementen@naildesign-magazine.nl

Advertisements

: T +31(0) 36 525 68 53
E advertenties@naildesign-magazine.nl

Editorial information
Nail Design Magazine is an independent trade glossy for professional nail stylists, filled with
information, inspiration and innovation. It provides you with the latest news from the field,
extensive step by step techniques, useful and practical tips & tricks, intriguing reports and
interviews, interesting background stories, attention for natural nail care, cosmetic footcare,
eye styling and practical information for entrepreneurs. For instance, how do you expand your
business and how do you manage your accounts? It goes without saying that the magazine
focuses on the latest products and trends in the nail business. Furthermore each issue offers
you a great many of inspiring nail art designs. Nail Design Magazine is published eight times a
year.

Circulation and distribution
Nail Design Magazine is distributed among professional nail stylists
throughout The Netherlands and Flanders. Nail Design Magazine has an
average circulation of 5.500 editions, 1.500 are distributed in Flanders. Nail
Design Magazine has over 3.000 subscribers and therefore still is the most
preferred trade magazine for the professional nailstylist in The Netherlands
and Flanders.

4000

1500

Subscription fee
€ 76.50 a year (inclusive of 6% VAT)

Technical specifications

2/1 page

1/1 page

1/2 page (landscape)

1/4 page (landscape)

2/1 page (bleed)

1/1 page (bleed)

1/2 page (portrait)

1/4 page (portrait)

Sizes

2/1 page
2/1 page (bleed)
1/1 page
1/1 page (bleed)
1/2 page (portrait)
1/2 page (landscape)
1/4 page (portrait)
1/4 page (landscape)

Width x Height (in mm)
395 x 270
426 x 303 (including trim)
185 x 270
216 x 303 (including trim)
90 x 270
185 x 133
90 x 133
185 x 64

Specifications

Cover

Interior
Type page
Type area
Finish

: Printing technique

Sheet offset CMYK
Paper
170 grams wood-free supercalendered MC
: Printing technique Sheet offset CMYK
Paper
100 grams supercalendered MC
: 210 x 297 mm
: 185 x 270 mm
: Adhesive bound

Advertisement rates (full colour)
Number of placements
2/1 page (spread)
1/1 page
1/2 page
1/4 page

1x
2.850
1.570
940
570

4x
2.550
1.410
835
510

8x
2.290
1.270
760
460

12x
1.875
1.020
615
380

(all rates in euro and exclusive of VAT)

Placement surcharges
Inside front and back cover (2 and 3)
Back cover (4)
(Cover positions only as 1/1 page)

10%
15%

Technical costs

Manufacture of advertisements based on
supplied texts and images: 5% surcharge on
the value of the advertisement.

16x
1.710
940
570
340
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Gelderland
Friesland

Nail Navigator

Indigo Nails Nederland
Zilverstraat 13
8801 KA Franeker
M: 06-16437590
info@indigo-nails.nl
www.indigo-nails.nl
Facebook: Indigo Nails
Nederland
Allround opleidingscentrum tot
nagelstyliste,
officieel groothandel en
webshop, opleidingen en
workshops.

Nail Navigator position (name and address +
website + logo + personal short text)
€ 125.00 per issue
76

Florence Beauty & Nails B.V.
Kelvinstraat 7
6601 HH Wijchen
T: 024-6451059
info@florencebeautyandnails.nl
www.florencebeautyandnails.nl
Together we NAIL it! Sinds
1987 dé groothandel en
hét opleidingsinstituut voor
nagelstylistes. Met een breed
assortiment aan nagel- en
beautyproducten en ons
ervaren personeel halen wij
samen met jou het beste uit je
carrière als nagelstyliste!

pathogeen nail plate cleanser.
Nieuw in de collectie Dadi'Lo™,
based on the award winning
Dadi'®Oil. Specialist en opleider
in Anatomie en Pathologie van
de natuurlijke nagel.

Nagelstudio Pink / Glitter
Heaven Europe/Netherlands
Lexmondplaats 86
info.misteromilano@gmail.com
6843
HM Arnhem
www.mistero-milano-benelux.com
M:
06-30005398
Exclusief importeur en distribuinfo@nagelstudiopink.nl
www.nagelstudiopink.nl
Milano in de Benelux. Allround
www.glitterheaveneurope.nl
International Educator Crystal ,
Nails, opleidingen Nagelstyling
en Nail Art.
uitgebreide webshop.
Groothandel
DistributieGlitter Heaven
Europe.

17:00 uur, Zaterdag: 10:00 tot
14:00 uur

Nageldiscounter
Arnhemseweg 276
7334 AA Apeldoorn
M: 06-24386825
info@nageldiscounter.nl
www.nageldiscounter.nl
Groothandel o.a. ibd, EzFlow,
Astonishing en China Glaze.
Erkend distributeur Konad.
Nagelstylingopleidingen,
nagel-studio, pedicure,
webshop.

Na il Design

Sponsored editorial
A sponsored editorial is a page on which a brand, product, service or company
is highlighted in an editorial way. The page will be made in cooperation with our
editors. € 500.00 a page.

Step-by-step 5 pages
Extensive step-by-step technique or nail art on 5 pages of editorial. As
an extra, a page is added in the commercial form of the step-by-step
with a complete overview of the products used. The step-by-step pages
are drafted as editorial and deal with a relevant topic. The step-by-step
includes photography and HD film. The film will be made available via

Step-by-step Frozen

Step-by-step Frozen

Step-by-step Frozen

Het ein dresu ltaa t:
een k oel win terdesign m et
zeegroen e s ten en .

Frozen

Marie Danneels van Marie Nails & Beauty is met haar design uit de cliché gedachten van de meeste mensen

<

23 | Design verder opbouwen

Plaats een klein beetje crystal clear gel in het
midden van de nagel en tegen de voorkant

gestapt. Herfst heeft niet alleen maar met kleuren zoals bruin en rood te maken. Herfst en winter staan ook

van de eerder geplaatste steentjes en plaats
hier een grotere steen in. Zorg er voor dat deze
recht op de nagel wordt geplaatst.

voor vele andere mooie tinten als ijskleuren en koele tinten. Ze vertelt dat haar eigen Abstract colorgel lijn
Precious Marie helaas niet geschikt is voor deze step by step, maar de zeegroene kleuren in combinatie met
10A

10B

en

<

creëren van deze vorm vijl je vanuit de nagelwal,
zodat je een mooie smalle vorm krijgt.

16 | Nagel in vorm vijlen

18 | Flakes aanbrengen

Met een penseel ga je vervolgens in de plaklaag van de clear gel flakes leggen. Dip je penseel in
de flakes en breng dit vervolgens aan op de nagel. Hierbij wrijf je tussendoor met je penseel op de

<

nagel om het beste resultaat te krijgen. Poets daarna voorzichtig met je vinger de flakes goed in de
plaklaag. Hard daarna 30 seconden uit in de LED-lamp. Het uitharden zorgt er voor dat de flakes in
de gel blijven zitten.

21 | Pigment verwerken

Vijl de nagel verder in vorm met een 180 grit vijl.
Met een buffer kun je de nagel vervolgens glad
maken. Verwijder daarna het overtollige stof met
een manicureborstel.

brengen. Begin vlak voor de nagelriem en werk
vervolgens uit naar de voorkant van de tip.
Hard 60 seconden uit in de LED-lamp.

Breng met behulp van een penseel pigment aan
op de nagel door met draaiende bewegingen
het pigment in te poetsen op de nagel. Gebruik
niet teveel pigment op je penseel en poets het
lichtjes in met je vinger, dit geeft een mooier
geheel.

<

1 | Ontsmetten

Ontsmet de nagels met cleanser fresh.
11
19

<

geen lucht onder de tip achterblijft.

13

19 | Overtollige flakes verwijderen

Vervolgens verwijder je met een zachte borstel
de overtollige flakes.

14 | Nagel opbouwen

Voor het opbouwen van de nagel kun je een
covergel gebruiken. Marie gebruikt hier de
Cover Up 2 Gel. Werk vanuit het gedeelte bij de
nagelriem naar voren om je nagel goed op te

16

17 | Basislaag voor de flakes maken

kunnen bouwen. Hard daarna 1 minuut uit in de
LED-lamp.

Voordat je kunt beginnen met het aanbrengen
van de flakes dien je een basislaag te plaatsen.
Dit doe je door een heel dun laagje crystal
clear gel op te brengen. Hard vervolgens 10

nagelplaat en verwijder vervolgens het stof met
een manicureborstel.

23

25 | Toplaag aanbrengen

24 | Design afwerken

Plaats bovenin de grote steen links en rechts
een steentje. Plaats ook een paar steentjes aan
de voorkant van de in het midden geplaatste
steen. Draai de hand om en controleer of je
design goed in het midden van de nagel is
geplaatst. Corrigeer indien dit nodig is. Hard

Breng vervolgens een toplaag aan. Zorg er
voor dat je niet te dik lakt bij de randjes van de
steentjes. Hard daarna 60 seconden uit in de
LED-lamp.

27 | Verzorging

Sluit je behandeling af met het aanbrengen van
nagelriemolie of een ander verzorgingsproduct
op de huid.

vervolgens 30 seconden uit in de LED-lamp.

20 | Top coat aanbrengen

<

<

12 | Bonder aanbrengen

Daarna dien je direct perfect bond aan te
brengen. Zorg er ook hier voor dat het alleen op
de nagel wordt aangebracht.

<

<

8

<<<

<

Verwijder de dode huidcellen met een
elektrische vijl op een laag toerental van de

11 | Nail prep aanbrengen

Bereid de nagel voor door nail prep aan
te brengen. Zorg er voor dat dit niet op de
geplaatste tip terecht komt.

6 | Tip aanbrengen

e dient eerst de wedstrijd tip te buffen voor
je hem op de nagel gaat plaatsen. Breng
vervolgens tiplijm (Abstract brush on) aan op de
rand van de tip en plaats deze op de voorkant
van de nagel.
Je dient de tip goed aan te duwen zodat er

<

2 | Verwijderen dode huidcellen

4 | Nagelriemen behandelen

Duw voorzichtig met een pro pusher de
nagelriemen terug.

<

<

3 | Velletjes verwijderen

Knip overtollige / losse velletjes weg met een
velletjesknipper.
1

5

<

3

<

<
<

<

Buf de nagel met een 180 grit vijl. Vijl de nagel
eventueel nog een beetje in vorm zodat de tip
goed kan worden geplaatst. Daarna verwijder je
het stof met een manicureborstel.

15 | Plaklaag verwijderen

Verwijder vervolgens de plaklaag met een
cleanser.

13 | Basislaag aanbrengen

Breng een basislaag aan door een dun laagje
crystal clear op de nagel en de tip aan te

<

<

<

10 | i

ervolgens vijl je de tip lichtjes met een buffer om de scherpe randjes te verwijderen en verwijder je
het stof met een manicureborstel.

8 | In vorm vijlen

<

15

Knip de tip op de gewenste lengte met een
tipknipper.

Daarna vijl je tip in vorm met een 180 grit vijl.
Marie kiest hier voor de almond shape. Voor het

Breng een top coat aan om je design af te
sealen. Marie gebruikt Shield & Shine, dat is een
top coat zonder plaklaag. Hard vervolgens 20
seconden uit in de LED-lamp en laat daarna 5
seconden afkoelen.

seconden uit in de LED-lamp.

21

25

22 | Steentjes plaatsen

26 | Controle

<

7

7 | Lengte bepalen

5 | Glans verwijderen

<

ijk sta voor sta mee oe je de e reatie maakt

Marie kiest in deze step by step
voor een verlenging met behulp
van het plaatsen van wedstrijdtipjes. Deze tipjes
zijn iets dunner en zijn gemakkelijker om mee te
werken dan gewone tipjes.

<

stra t werken wel itstekend voor de e set

Uitvoering en techniek: Marie Danneels Model: Kim de Bleser Fotografie: Ron Rutgers, www.foto-concept.nl Video: Linda Rutgers

18B

<

de flakes van

18A

<<<

Step by step

www.naildesign-magazine.nl after publication of the magazine.
After publication, the photos and the film may be used for personal use,
stating the credits. All-in price € 5.000,00.

Breng met een dun penseel wat crystal clear gel
aan bij de nagelriem en plaats hier de steentjes
24A

in.

Controleer de zijkanten nog op eventueel
overtollig product. Daarna verwijder je het stof
met een zachte borstel.

Meekijken met Marie?

9

e hebben alle stappen natuurlijk weer voor je ge lmd ekijk de unieke duidelijke video via de acebook-groep
van abonnees ‘Nail Design Magazine Club’. De video is uitsluitend nog beschikbaar voor abonnees.

<

9 | Vorm checken

2

62
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4

6

Om de vorm nog een keer te kunnen checken,
draai je de hand om zodat je de nagel van de
voorkant kunt bekijken.

12

14

17
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63

64

20

22

24B

26
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Publication chart 2018

og geen lid van de geheime acebook-groep Meld je dan via de acebook van ail Design Magazine aan
stuur een privébericht met je postcode en huisnummer en we zorgen dat je toegevoegd wordt.

27

Na il Design

65

66

<<<
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Issue

Publication date

Closing date editorial and advertisements

1
2
3
4
5
6
7
8

January 12th 2018
February 23th 2018
March 27th 2018
May 22th 2018
July 03th 2018
August 31th 2018
September 25th 2018
November 20th 2018

December 5th 2017
January 16th 2018
February 16th 2018
April 11th 2018
May 24th 2018
July 24th 2018
August 16th 2018
October 11th 2018

Reservations: Not later than 4 weeks before publication. If later please contact the publisher.

