Chic Gardens neemt je mee in een wereld van prachtige tuinen,
gecreëerd door de beste tuinontwerpers en brengt jaarlijks
regionale magazines uit per provincie. In een brede waaier in
de regio worden de wijken van een hogere sociale klasse
geselecteerd en bedeeld, zodat u rechtstreeks met uw
potentiële klantenkring kan communiceren.

Tuinontwerpen-Tuinarchitectuur • Verlichting • Terrassen •
Poolhouses • Wellness • Zwembaden-Zwemvijvers •
Buitenkamers • Design-loungemeubilair • Tuinmeubilair •
Tuindecoratie • Veranda’s • Interieur • Kunst in de tuin •
Outdoor cooking

Oplage print:
Verspreiding:
Website:

20.000 ex. Nederlandstalig
Selectieve huis-aan-huis bedeling op basis van sociale klasse, jonge gezinnen met tuin (nieuwbouwwijken) in
Hasselt • Genk • Lummen • Sint-Truiden • Tongeren • Maaseik
www.chicgardens.be

VERSCHIJNINGSDATUM 2019

DEADLINE
REPORTAGES

DEADLINE
ADVERTENTIES

april 2019

01-03-2019

18-03-2019

ADVERTENTIETARIEVEN 2019 (full colour)
LIGGEND
hxb (mm)

FORMAAT
2/1 aflopend
1/1 aflopend
1/1 nuttig
1/2 aflopend
1/2 nuttig
1/4 aflopend
1/4 nuttig
Binnencover
Achtercover
Reportage 3 pagina’s (voorbehouden
aan tuinaannemers en -architecten)

€ 2.400
€ 1.500
€ 1.500
€ 900
€ 900
€ 540
€ 540
€ 1.750
€ 2.100
€ 1.500

STAAND
hxb (mm)

210 x 540
210 x 270
190 x 250
210 x 132
190 x 122
102 x 132
92 x 122

TECHNISCHE GEGEVENS
Bladspiegel
Materiaal
Beelden

210 mm x 270 mm
PDF hoge resolutie. Mail naar info@rekad.be
Aflopende advertenties + 3 mm afloop
300 DPI CMYK

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

MEDIAPAKKET PRINT + VIDEO + SOCIAL MEDIA
Voor de print versies wordt per editie de bedeling selectief aangepast in samenspraak met de adverteerder om een optimale
verspreiding te kunnen voorzien en een brede visibiliteit te kunnen garanderen.
Om ook online en digitaal de visibiliteit te verhogen raden wij onze klanten aan om in te tekenen voor de combinatie print en
video. Wij kunnen aan zeer democratische prijs voor u een professionele videoboodschap produceren, die wij nadien via onze
website en social mediakanalen verder boosten.

MEDIAPAKKET € 3.600
Op basis van Print | Video 30” | Social Media
CHIC GARDENS REGIO

FORMAAT

BUDGET

Reportage Print
Productie Video
Plaatsing in maand naar keuze

Reportage 3 pagina’s in 1 regio
Productie Video 30'' op 1 locatie
Boosten video
website + social media

€ 1.200
€ 1.200
€ 1.200

Optie: video van 60'' + € 800
Optie: extra regio + € 1000

➔ WIJ VERSPREIDEN OOK EEN EDITIE IN DE REGIO KEMPEN - MECHELEN
Mechelen • Sint-Katelijne-Waver • Berlaar • Herenthout • Lier • Herentals • Olen • Geel • Meerhout • Laakdal • Herselt
Hulshout • Heist-op-den-Berg • Putte • Bonheiden • Begijnendijk • Keerbergen • Kapelle-op-den-Bos

CONTACT
Indra Corten - Account Manager - tel +32 (0)497 11 23 13 - indra.corten@rekad.be
Kurt Sybens - Coördinatie advertenties - tel +32 (0)14 28 60 73 - info@rekad.be
Leen Proost - Redactionele coördinatie - tel +32 (0)14 28 60 80 - leen.proost@rekad.be
Lieven Hemschoote - Uitgever - tel +32 (0)14 28 60 80 - lhe@rekad.be
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