CG Concept richt zich tot tuinarchitecten, landschapsarchitecten, tuinaannemers, groen- en technische diensten van
gemeenten, diensten ruimtelijke ordening, plannings- en studiebureau’s, architecten, aannemers omgevingswerken,
projectontwikkelaars. Allen met een duidelijke visie, zich onderscheidend in hun vakgebied. Hij/zij is al lang niet meer de
ontwerper of aanlegger van privétuintjes an sich, maar geeft ook degelijk klantenadvies over materialen en meubilair.
Daarnaast is hij/zij ook meer en meer betrokken bij de aanleg en het onderhoud van de openbare en sociale ruimte,
recreatiedomeinen, sociale projecten, parken, bossen en golf- en andere sportterreinen.
Wij maken voor u graag een multimedia voorstel op maat dat beantwoordt aan uw behoeftes.

Crossmediaal

Print magazine, website, newsletter, sociale platformen

Frequentie

Magazine: 4 print uitgaven per jaar in 2 talen
Newsletter: 52 per jaar in 2 talen
Website: dagelijkse actualisatie

Oplages print

Nederlandstalige versie: 5.000 ex.
Franstalige versie: 3.000 ex.

Verspreiding

Abonnementen, direct mailing, vakbeurzen, websites
Wedstrijden Vlaamse en Waalse Tuinaannemer van het Jaar
Selectieve verspreiding aan de betere hovenier in Nederland

Website

www.cgconcept.be

CONTACT
Tine Liekens - Reclameregie - tel +32 (0)472 12 12 36 - tine.liekens@rekad.be
Kurt Sybens - Coördinatie advertenties - tel +32 (0)14 28 60 73 - info@rekad.be
Gregori Skatchkoff - Sales Manager - tel +32 (0)477 60 20 17 - gsk@rekad.be
Lieven Hemschoote - Uitgever - tel +32 (0)14 28 60 80 - lieven.hemschoote@rekad.be
Paul Geerts - Redactionele coördinatie - tel +32 (0)16 48 99 71 - ge.pa@skynet.be

REKAD NV
Geelseweg 47a - B-2200 Herentals
Tel. +32 (0)14286080 - fax + 32 (0)142174 - info@rekad.be - www.rekad.be

PRINT  2018
VERSCHIJNINGSDATA

MATERIAAL

01-03-18
25-06-18
01-09-18

01-02-18
28-05-18
01-08-18

01-12-18

02-11-18

Foire de Libramont (B)  27-30/7/18
Green Expo Gent (B)  2-4/9/18
Maison & Objet Paris (F)  7-11/9/18  (data o.v.)
Demo Groen/Demo Vert Brussel (B)  9-10/9/18
GrootGroenPlus Zundert (NL)  3-5/10/18 (data o.v.)
Maison & Objet Parijs (F)  18-22/1/19 (data o.v.)
IPM Essen (D)  22-25/1/19 (data o.v.)
Dag van de Openbare Ruimte Brussel (B)  31/1/19 (datum o.v.)

ADVERTENTIETARIEVEN
1 taal

2 talen

2/1

€ 4.060

€ 6.496

1/1 aflopend

€ 2.255

€ 3.608

274 x 210

€ 300

1/1 nuttig

€ 2.255

€ 3.608

244 x 170

€ 300

1/2 aflopend

€ 1.350

€ 2.160

274 x 100

132 x 210

€ 265

1/2 nuttig

€ 1.350

€ 2.160

244 x   80

117 x 170

€ 265

€ 810

€ 1.296

117 x   80

55 x 170

€ 165

€ 5.260
€ 2.925
€ 3.155

€ 8.416
€ 4.680
€ 5.048

274 x 210
274 x 210

274 x 420

€ 355
€ 300
€ 300

FORMAAT

1/4
Openingsspread (2/1)
Binnencover
Achtercover

1/1 Publireportage
Insert / Blistering

Projectbasis
Projectbasis

hxb (mm) staand

hxb (mm)
liggend

Layout
Optioneel

274 x 420

€ 355

Projectbasis
Projectbasis

Prijzen full colour.
Toeslag voorkeurplaats: +10%
Korting bij meerdere plaatsingen.

 TECHNISCHE GEGEVENS
Taal

Nederlandstalige editie
Franstalige editie

Bladspiegel
Zetspiegel

274 mm x 210 mm
244 mm x 170 mm

Materiaal
Aflopende advertenties

PDF hoge resolutie
+ 5 mm afloop, verlies rugzijde 5 mm (gelijmde rug)

Beelden

300 DPI CMYK

Coördinatie

Kurt Sybens
+32 (0)14 28 60 73
info@rekad.be

REKAD NV
Geelseweg 47a - B-2200 Herentals
Tel. +32 (0)14286080 - fax + 32 (0)142174 - info@rekad.be - www.rekad.be

ONLINE  2018 - OUTDOOR LIVING PLATFORM
Hét platform voor outdoor living in België!
Online klanten en prospecten bereiken is een belangrijk onderdeel van marketing geworden. Daarom bieden wij u,
naast onze kwalitatieve en gerespecteerde printuitgaven, ook een aantal effectieve online marketingtools aan.

➔ WEBSITE
●
●
●
●
●

Talen: Nederlands, Frans en Engels
Bannering mogelijk op alle pagina’s
100 % responsive met verschillende smart-devices
(tablet, smartphone, ...)
Een week start op maandag.
Reserveer 3 opeenvolgende weken en krijg de 4e gratis.

Bezorg uw banner aan info@rekad.be met nodige url + datum
aanvang.

FORMAAT
Leaderboard TOP (Rotatie)
Button TOP (Rotatie)
Button MID (Rotatie)
Button LOW (Rotatie)(*)

Per week/
per taal

Formaat
Pixels

€ 500
€ 300
€ 200
€ 125

728x90
300x150
300x150
300x150

  (*) Gratis aangeboden in combinatie met advertentie in print en dit in de maand van verschijning

➔ NEWSLETTER
●
●
●

Talen: Nederlands en Frans
Verschijningsdata: iedere vrijdag
Reserveer 3 opeenvolgende weken en krijg de 4e gratis.

Bezorg uw banner aan info@rekad.be met nodige url + datum
aanvang.

FORMAAT
Leaderboard (Fix)
Button TOP (Fix)
Button (Fix)

Per week/
per taal

Formaat
Pixels

€ 500
€ 350
€ 250

728x90
300x125
300x125

REKAD NV
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ONLINE  2018 - OUTDOOR LIVING PLATFORM
➔ VAKPARTNER
Als vakpartner van onze titels verschijnt uw bedrijf gedurende een heel jaar op de desbetreffende websites. Uw
nieuwsberichten, productlanceringen, video’s en andere kwalitatieve berichten worden door onze redacteuren layoutmatig
verwerkt tot een volledige partnerpagina met links naar uw eigen website. Daarnaast verschijnen uw (valabele)
nieuwsberichten tussen het andere redactionele nieuws.
Hoe werkt het? Wanneer het u past, stuurt u ons de informatie (tekst, foto’s en video) door en wij zorgen voor een
professionele verwerking van uw gegevens.
Regelmatig krijgt u van ons een gedetailleerd rapport over het bereik.
Prijs 4.500 EUR in 1 taalversie  (supplement van 1.500 EUR voor de tweede taalversie)

➔ DIGITAL BRANDED CONTENT
Een digital branded content bericht is een nieuwsflash of productvoorstelling die door u wordt ingestuurd (tekst en beeld), door
onze redactie wordt verwerkt en op de website geplaatst.
Het item wordt eveneens opgenomen in een wekelijkse nieuwsbrief naar keuze, tussen de andere redactionele berichtgeving.
Prijs 450 EUR per taalversie

➔ DEDICATED NEWSLETTER
Een dedicated newsletter is een digitale nieuwsbrief, die volledig aan uw bedrijf of product gewijd is en uitzonderlijk tussen de
bestaande nieuwsbrieven van onze titels verstuurd wordt.
Prijs 1.500 EUR per taalversie

 NIEUW !
➔ VIDEO
Vraag ook naar onze combinatiemogelijkheden op videogebied. Wist u dat wij zeer haalbare tarieven hanteren voor productie
en/of promotie van uw professionele videoboodschap?

CONTACT
Tine Liekens - Reclameregie - tel +32 (0)472 12 12 36 - tine.liekens@rekad.be
Kurt Sybens - Coördinatie advertenties - tel +32 (0)14 28 60 73 - info@rekad.be
Gregori Skatchkoff - Sales Manager - tel +32 (0)477 60 20 17 - gsk@rekad.be
Lieven Hemschoote - Uitgever - tel +32 (0)14 28 60 80 - lieven.hemschoote@rekad.be
Paul Geerts - Redactionele coördinatie - tel +32 (0)16 48 99 71 - ge.pa@skynet.be
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