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Redaktionelle oplysninger
Nail Design Magazine er en uafhængig glittede magasin for professionelle negle tekniker fuldt
med information, inspiration og innovation. Med de seneste industri nyheder,omfattende step
by step tekniker, nyttige tips og tricks, rapporter og interviews, interessant baggrund historier,
opmærksomhed på naturlige negle pleje, kosmetiske fodpleje, øjet styling og massa praktiske
information fokus på iværksætteri. Hvordan gør du for eksempel til mere omsætning / salg og
hvordan får du din administration på orden. Naturligvis er der også masser af opmærksomhed
til de nyeste produkter og de nyeste tendenser i negle verden. Derudover i hvert nummer kan
du se inspirerende negle kunst (Nail Art). Nail Design Magazine udkommer 6 gange årligt.

Omsaetning og Distribution
Nail Design Magazine er distribueret under professionelle negle tekniker og
andre firmaer, skønhedsklinikker, skønhed centers som arbejder i den negle
industri i Danmark. Nail Design Magazine har en gennemsnitlig udgave
spredt omkring 2.500 styks. Fordelingen finder sted på grundlag af udvalgte
adresser med henblik på at opnå nye abonnenter. Ved fordelingen af
udgaven, skal hver relevant skønhed og negle professionel for set bladet ca.
2 gange om året.

Abonnementspris
DKK 550,00 pr.år

: T +31 (0)36 5256853

: T +31 (0)6 23978786
E karina.elmdahl@naildesign-magazine.dk

Tekniske specifikationer

2/1 side

1/1 side

1/2 side (vandret)

1/4 side (vandret)

2/1 side faldende

1/1 side faldende

1/2 side (lodret)

1/4 side (lodret)

Formater

2/1 side
2/1 side faldende
1/1 side
1/1 side faldende
1/2 side (lodret)
1/2 side (vandret)
1/4 side (lodret)
1/4 side (vandret)

Bredde x højde ( i mm )
395 x 270
426 x 303 (herunder trim)
185 x 270
216 x 303 (herunder trim)
90 x 270
185 x 133
90 x 133
185 x 64
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Dække

: Trykteknik

Interne

Papir
: Trykteknik
Papir

Sheetfed forskydning CMYK
170 grams woodfree MC satin
Sheetfed forskydning CMYK
100 grams MC satin finish

Bladet spejlet : 210 x 297 mm
Sætte spejl
: 185 x 270 mm
Finish
: garnløs båndet

Reklame satser ( fuld farve )
Antallet af placeringen
2/1 side (spredning)
1/1 side
1/2 side
1/4 side

1x
31.000
17.000
10.500
6.200

3x
27.500
15.500
9.000
5.500

6x
25.000
14.000
8.000
5.000

12x
20.000
11.000
7.000
4.100

15x
18.500
10.000
6.000
3.700

(alle priser er i Danske kroner uden moms og på grundlag af pres klar materiale.)

Placering Gebyrer
Dække 2 og 3
Dække 4

10%
15%

(Dække positioner kan kun hvis det er 1/1 side)
Priser indlægssedler : på anmodning

Tekniske omkostninger
Fremstilling af annoncen på grundlag af leveret
tekster og billeder: 5% tillæg på værdien af
annoncen.
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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.

Posten (navn, adresse, telefonnummer,
hjemmeside, logo og din egen korte tekst).
DKK 1.500 pr oplag.
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!

bottom coat, Cinnatize™ de antipathogeen 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.mister
6843
HM Arnhem
omilano@gmail.com
www.miste
M:
06-300053
ro-milano-b
98
enelux.com
Exclusief importeur
info@nag
elstudiopin
enk.nl
distribuwww.nagelstudiopink.nl
Milano in de
www.glitte
Benelux.rope.nl
rheaveneu
Allround
opleidingenalAcryl,
Internation
Educator
Gel, Gelpolish,
Crystal
Nails, opleidingen Nagelstyling
en Nail Art.
uitgebreideelwebshop.
Groothand
Glitter Heaven
DistributieEurope.

Na il Design

Donderdag, Vrijdag 10:00 tot
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.

ASAP In n ova tie
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Sponsoreret Redaktionelle side

the n ew kid on the block

aak kennis met et no nonsense merk

stra t

en trend en voor itstrevend merk dat met veel assie

e ertise en know ow is ontwikkeld door o e evlieger van

Platinum

et merk

collection

Én sponsoreret redaktionelle side, er en side der viser en brand, produkt, service eller
et selskab fremhæver i en redaktionel form. Denne side bliver i fællesskab lavet med
redaktørerne. DKK 5.500 pr. Side.

stra t in de nagel ran

e tekeer

ails

Bea t

ls een wervelwind gaat

ierdoor ee t de e nderdog al grote indr k gemaakt o de

meest voor itstrevende en innovatieve nagelst listen

Abstract vaart haar eigen koers,
is eigenzinnig en wordt gemaakt
behoeften

vanuit de
van de vakvrouw of -man.
Bij de ontwikkeling zijn steeds maar twee
vragen belangrijk geweest: Waarom zouden

SUMATRA

BRUSH N’ COLOR

nagelstylisten de voorkeur geven aan Abstract?
En wat zou voor hen de meerwaarde moeten
zijn van de producten?

ARGENTINA

nel en e

SILVER SWIRLS

n een wereld vol soak-off gels koos o e
er doelbewust voor om een ander pad te
bewandelen bij de ontwikkeling van Abstract
Brush N’ Color. Laat je niet misleiden door de
verpakking want ‘nothing is what it seems’.
Abstract Brush N’ Color is een klassieke, nietafweekbare kleurengel in een nagellakflesje.
Het biedt de fle ibiliteit van een soak-off gel
en de duurzaamheid en kleurvastheid van een
colorgel. Hierdoor is Abstract Brush N’ Color
absoluut een ‘new kid on the block’ in het
gellak-landschap. Naast de toepasbaarheid op
kunstnagels kunnen de Brush N’ Colors ook
gebruikt worden als permanente kleur op de
natuurlijke nagel, zonder chipping of peeling.

BLAST OFF BRONZE

SOFT AS SILK

TIGER’S EYE

STELLA D’ORO

ls je ervan houdt om de klus snel en e ci nt
te klaren, dan zullen de crèmige viscositeit, de
superieure dekkingskracht en het fantastische
applicatorborsteltje je direct overtuigen van
het merk. En niet te vergeten de oneindige
designmogelijkheden en de mogelijkheid om
deze kleuren uit te harden onder zowel UV,
CCFL, LED als Dual Wave LED.

Gebruiksgemak
Naast de buitengewoon succesvolle Abstract
iber Power

els ontwikkelde
P een reeks
ne tep over p els zes verschillende

Lieven Bauwensstraat 19 | 8200 BRUGGE

abstract.asap-nails.com

JAMBI

i nt

BINJAI

SUNDA

TOBA

gels met diverse toepassingsmogelijkheden.
Ze zijn te gebruiken als colorgel om een
prachtige nudetint op de nagels van klanten
te toveren, of verwerk ze als builder om onder
meer nagelbedverlengingen te maken. De
medium viscositeit en de zelfegaliserende
eigenschappen zorgen ervoor dat je in een
handomdraai een prachtig resultaat kunt
neerzetten. Uit te harden onder zowel UV,
CCFL, LED als Dual Wave. Laat je verbazen
door het gebruiksgemak en de resultaten!

Ontdek stra t
tijdens stetika
P ails
Beauty presenteert
met trots het
volledige Abstract
gamma tijdens
Estetika in

Brussel. Ontdek en ervaar dit merk en haar
vakbekwame distributeurs op stand 211 in
paleis 3 (voor het hoofdpodium) in Brussels
Expo en laat je verbazen door de prachtige
designs van Abstract ambassadors Marie
Danneels en Froukje Groenendijk.

Op social media
Wil jij op de hoogte blijven van de laatste
nieuwtjes van het merk Abstract?
Word dan lid van de Abstract Nail
Products groep op Facebook
www.facebook.com/groups/
abstractnailproducts.be
In deze groep kun je ook jouw prachtige werk
met Abstract products met alle leden delen!
Op Instagram kun je je berichten taggen met
#asapnailsandbeauty en #abstract.
<<<
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21

NDM_6_20.indd 1
NDM0617 - asap [??-??]_v3.indd 1

Step-by-step 5 sider
Omfattende step by step teknik eller nail art af 5 sider redaktionelt. Ekstra
i kommerciel form af den step by step tilføjet anvendes en side med en
komplet liste over de anvendte materialer og produkter.
Step by step sider er formateret som en redaktionelle afsnit og går om
et relevant emne. Step by step er herunder fotografering og med HD

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
10B

en

<

16 | Nagel in vorm vijlen

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

<

<

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

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
nagelplaat en verwijder vervolgens het stof met
een manicureborstel.

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
geen lucht onder de tip achterblijft.

<

4 | Nagelriemen behandelen

Duw voorzichtig met een pro pusher de
nagelriemen terug.

11 | Nail prep aanbrengen

<

<

3 | Velletjes verwijderen

Knip overtollige / losse velletjes weg met een
velletjesknipper.
1

2 | Verwijderen dode huidcellen

5

<

3

<

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

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.

<

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

<

<
<

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

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.

clear gel op te brengen. Hard vervolgens 10
seconden uit in de LED-lamp.

21
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22 | Steentjes plaatsen

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

26 | Controle

<

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

<

Knip de tip op de gewenste lengte met een
tipknipper.

<

<

5 | Glans verwijderen

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.

<

15

7 | Lengte bepalen

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

18B

<

ijk sta voor sta mee oe je de e reatie maakt

10A

<

stra t werken wel itstekend voor de e set

18A
7

<

de flakes van

<<<

Step by step

film. Filmen er tilgængelig efter udgivelsen af bladet på Facebook. Efter
udgivelse kan billederne og film bruges til eget brug, med at nævne af
kreditter.
All-in pris DKK 55.000

24A

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

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
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Udstedelse tabel 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
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Udgave annoncer

Udstedelse datoer

Lukke dato redaktionelle og

1
2
3
4
5
6

21 februar 2018
18 april 2018
26 juni 2018
11 september 2018
30 oktober 2018
11 december 2018

15 januar 2018
12 marts 2018
17 maj 2018
02 august 2018
20 september 2018
01 november 2018

Forbehold helst senest 4 uger for udgivelsen, efter dette kun i samråd.

<<<

