
Taal Nederlands

Periodiciteit 13x/jaar

Hoofdredacteur Dorien Ceulemans

Gemiddelde oplage Vlaanderen: 17.000
 Nederland: 69.000 

Ariadne at Home

EXTRA LEUK BINNENKIJKEN
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Familiehuizen

WONEN MET 
KIDS 

Nu jij!
     11x zelf aan de slag

NazomerLIEFDE
Indian summer: intens gekleurd

Vondst in eigen huis
Woonklassiekers opnieuw uitgevonden

+ Family-proof wonen en stylen

+ De kinderkamer: handig én mooi

+ Onze favoriet: binnenkijken bij
     interieurstyliste Odyvet!
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Het concept

Ariadne at Home is het ideale woonmagazine voor wie houdt 
van wonen met een landelijke touch, een creatieve twist en 
persoonlijke invulling. Elke maand vol binnenkijkers, praktische 
tips en zelfmaakideeën om in huis de eigen at Home-stijl te 
creëren.  Natuurlijk op een haalbare en betaalbare manier.

Key insight

Redenen om voor Ariadne at Home te kiezen
1. Eigen domein: fris landelijk met een creatieve twist
2. Met tips en ideeën om zelf aan de slag te gaan
3. In de unieke rubriek ‘Mooi Plan’ krijgt de lezer concrete 

oplossingen voor woonvragen, met stap-voor-stap werk-
beschrijvingen. 

4. Veel mogelijkheden voor samenwerkingen voor producten en 
leveranciers, van branded content tot line&brand extensions.

De kerndoelgroep

De Ariadne at Home-lezeres houdt van een woning met een 
landelijk gevoel, maar geeft daar wel graag zelf een eigen draai 
aan. Thuis is voor haar superbelangrijk en ze is er dan ook veel 
mee bezig. Haar huis is vrolijk, warm en heeft unieke elementen 
waarin je haar persoonlijkheid terugziet. 

Ze is dol op stylen en decoreren en vervangt regelmatig de 
kleinere woonitems om de sfeer in huis net even een ander gevoel 
te geven. Ariadne at Home is haar lijfblad en een belangrijke bron 
van plezier en inspiratie waarmee ze ook écht aan de slag gaat. 

For happy living



Verschijning

Editie Verschijnings-
datum

Deadline 
Reservatie

Deadline 
Materiaal

13-2017 29/12/2017 24/11/2017 24/11/2017

01-2018 24/01/2018 19/12/2017 19/12/2017

02-2018 21/02/2018 19/01/2018 19/01/2018

03-2018 21/03/2018 16/02/2018 16/02/2018

04-2018 18/04/2018 15/03/2018 15/03/2018

05-2018 16/05/2018 11/04/2018 11/04/2018

06-2018 13/06/2018 09/05/2018 09/05/2018

07-2018 11/07/2018 08/06/2018 08/06/2018

08-2018 08/08/2018 06/07/2018 06/07/2018

09-2018 05/09/2018 03/08/2018 03/08/2018

10-2018 03/10/2018 31/08/2018 31/08/2018

11-2018 31/10/2018 28/09/2018 28/09/2018

12-2018 28/11/2018 26/10/2018 26/10/2018

13-2018 28/12/2018 23/11/2018 23/11/2018

Ariadne at Home

Technische info

Voorzie 3 mm extra aan de vier zijden, indien het een aflopende 
advertentie is. Voor 1/1 advertenties dient men met de tekst 
minstens 10 mm van de bladrand te blijven. Voor 2/1 advertenties 
met doorlopende teksten moet de tekst aan de vouwzijde minstens 
10 mm van de rand verwijderd zijn. PDF`s kunnen het beste gemaakt 
worden volgens profielen van de Ghent Workgroup (Sheet CMYK 
1v3 of hoger). Indien u niet over deze profielen beschikt kunt u ze 
downloaden via www.gwg.org. Gelieve altijd een print mee te sturen 
(de print en het document moeten hetzelfde zijn). Als wij geen print 
hebben kunnen wij niets controleren. Indien de bestanden niet 
drukklaar kunnen worden aangeleverd, zullen wij, in overleg met u, 
naar een oplossing zoeken.

De prijslijst

Formaat BxH in mm Tarief 
Nederland

1/1
zetspiegel 204 x 254
bladspiegel 220 x 274

€    5 181,69

1/2 L
zetspiegel 204 x 125
bladspiegel 220 x 135

€    3 264,46

1/2 S
zetspiegel 100 x 254
bladspiegel 108 x 274

€    3 264,46

1/4 L
zetspiegel 204 x 60
bladspiegel 220 x 65

€    1 658,14

1/4 S
zetspiegel 48 x 254
bladspiegel 53 x 274

€    1 658,14

1/4 V
zetspiegel 100 x 125
bladspiegel n.v.t.

€    1 658,14

2/1
zetspiegel n.v.t.
bladspiegel 440 x 274

€ 10 363,38

Contact
Meer info en/of reservaties
België
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Nederland
+31 24 35 61 894

Technische informatie
 +32 15 67 80 23 | publi.be@sanoma.com

Meer info op
http://advertising.sanoma.be
http://sanoma.nl
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