Tuinontwerpen-Tuinarchitectuur • Verlichting • Terrassen • Poolhouses • Wellness • Zwembaden-Zwemvijvers •Buitenkamers •
Design-loungemeubilair • Tuinmeubilair • Tuindecoratie • Veranda’s • Interieur • Kunst in de tuin • Outdoor cooking
Chic Gardens neemt je mee in een wereld van prachtige tuinen, gecreëerd door de beste tuinontwerpers. Je wordt verleid
door uitzonderlijk hoogstaande fotografie en redactie. Voeg aan al dat groen en vakmanschap een flinke dosis lifestyle, design
en gezelligheid toe en je weet dat alles wat je nog kunt wensen van een luxueus tuinmagazine Chic Gardens precies dat is.
Chic Gardens, hét inspirerende magazine voor de liefhebber van het exclusieve tuin- en terrasleven.
Wij maken voor u graag een multimedia voorstel op maat dat beantwoordt aan uw behoeftes.

Crossmediaal

Print magazine, website, newsletter, sociale platformen

Frequentie

Magazine: 2 print uitgaven per jaar (tweetalig)
Newsletter: 52 per jaar in 2 talen
Website: dagelijkse actualisatie

Oplages print

Nederlandstalige versie: 40.000 ex. (BE + NL)
Franstalige Versie: 35.000 ex. (BE, FR en andere landen)
Engelse versie: Enkel online

Verspreiding

Dagbladhandel, grootwarenhuizen, design hotels in Europa,
internationale luchthavens en treinstations, abonnementen,
evenementen, vakbeurzen, webshops, websites.

Website

www.chicgardens.be, www.chicgardens.fr
www.chicgardens.nl

CONTACT
Gregori Skatchkoff - Sales Manager Rekad - tel +32 (0)477 60 20 17 - gsk@rekad.be
Tine Liekens - Reclameregie - tel +32 (0)472 12 12 36 - tine.liekens@rekad.be
Frank Mooren - Reclameregie - tel +32 (0)475 24 46 40 - frank.mooren@psg.be
Kurt Sybens - Coördinatie advertenties - tel +32 (0)14 28 60 73 - info@rekad.be
Jolanda Swyzen-Bock - Redactionele coördinatie - tel +32 (0)14 28 60 80 - jolanda.bock@rekad.be
Lieven Hemschoote - Uitgever - tel +32 (0)14 28 60 80 - lhe@rekad.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

maart 2018
september 2018

14-02-2018
03-08-2018

 ADVERTENTIETARIEVEN
FORMAAT

Binnenpagina’s
(tweetalig)

Cover
Nederlands
OF Frans

Cover
Nederlands
EN Frans

hxb (mm)
staand

hxb (mm)
liggend

Layout
Optioneel

300 x 460

€ 355

2/1

€ 4.260

1/1 aflopend

€ 2.370

300 x 230

€ 300

1/1 nuttig

€ 2.370

270 x 190

€ 300

1/2 aflopend

€ 1.420

145 x 230

€ 265

1/2 nuttig

€ 1.420

130 x 190

€ 265

€ 850

130 x   90

€ 165

Pagina naast
inhoudstafel

€ 2.830

300 x 230

€ 300

Openingsspread (2/1)

€ 5.520

1/4

300 x 460

€ 355

Binnencover

€ 3.070

€ 5.530

300 x 230

€ 300

Achtercover

€ 3.310

€ 5.960

300 x 230

€ 300

2/1 Publireportage
Insert / Blistering

Projectbasis
Projectbasis

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

 TECHNISCHE GEGEVENS
Taal

Binnenpagina’s: tweetalig (Nederlands/Frans)
Cover: 2 versies (Nederlands of Frans)

Bladspiegel
Zetspiegel

300 mm x 230 mm
270 mm x 190 mm

Materiaal
Aflopende advertenties

PDF hoge resolutie
+ 3 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
Geelseweg 47a - B-2200 Herentals
Tel. +32 (0)14286080 - fax + 32 (0)142174 - info@rekad.be - www.rekad.be

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
Gregori Skatchkoff - Sales Manager Rekad - tel +32 (0)477 60 20 17 - gsk@rekad.be
Tine Liekens - Reclameregie - tel +32 (0)472 12 12 36 - tine.liekens@rekad.be
Frank Mooren - Reclameregie - tel +32 (0)475 24 46 40 - frank.mooren@psg.be
Kurt Sybens - Coördinatie advertenties - tel +32 (0)14 28 60 73 - info@rekad.be
Jolanda Swyzen-Bock - Redactionele coördinatie - tel +32 (0)14 28 60 80 - jolanda.bock@rekad.be
Lieven Hemschoote - Uitgever - tel +32 (0)14 28 60 80 - lhe@rekad.be
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