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aan de slag

.. VAN DE MAKERS VAN WONEN LANDELIJKE STIJL ..

Concept

De kerndoelgroep

Styling Landelijke Stijl is een gloednieuwe special van Wonen
Landelijke Stijl, een blad dat in de eerste plaats wil inspireren met de
vele binnenkijkers. Daarnaast willen onze lezers vaak ook zelf meteen
aan de slag met moodboards, kleurenpaletten, stylings … Meer zelfs,
soms willen ze echt de handen uit de mouwen steken en creatief aan
het werk gaan met groenmaterialen, verf, keramiek … Om hen op de
juiste weg te helpen, brengt onze redactie Styling Landelijke Stijl uit.
Een special die enerzijds inspiratie wil bieden, maar anderzijds ook wil
aanzetten tot zelf je interieur stylen of creatieve ideeën uitwerken. Met
een mix van binnenkijkers, stylings, DIY’s en shoppingpagina’s is dit
blad een mooie aanvulling op Wonen Landelijke Stijl.

Vrouwen van 35 tot 54 jaar. Zij komen uit de sociale groepen 1-2, zijn
hoger opgeleid, professioneel actief en hebben kinderen.
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Formaten
Formaat

BxH in mm

2/1

460 x 297
aflopend 466 x 303

1/1

230 x 297
aflopend 236 x 303

1/2

staand 97 x 260
liggend 200 x 127

1/4

staand 97 x 127

Cover 2

230 x 297
aflopend 236 x 303

Cover 3

230 x 297
aflopend 236 x 303

Cover 4

230 x 297
aflopend 236 x 303

4 pagina’s publi*
6 pagina’s publi*
* fotografie en opmaak inbegrepen

*DPG Media behoudt te allen tijde het intellectuele eigendomsrecht op de advertenties en andere werken
die door haar werden gemaakt in opdracht van de klant. Al deze stukken mogen uitsluitend gepubliceerd
worden in het magazine, het boek of een andere drager zoals vermeld in de overeenkomst in hoofde waarvan
het stuk werd geproduceerd. Deze stukken mogen dus niet door de opdrachtgever of door derden worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of in een ander medium worden afgedrukt of gepubliceerd.

De technische info
Aanlevering materiaal via Ad4All door middel van automatische uploadmails.
Gelieve 1 PDF file/pag aan te maken volgens de Medibel + v7 standaard
(GWG_MagazineAds_1v4). Steeds voorzien van snijlijnen. Bij aflopende advertenties
ook 5 mm afloop aan elke zijde voorzien. Niet aflopend tekst- en/of beeldmateriaal moet
min. 5 mm van de rand verwijderd zijn. Voor 2/1 advertenties, levert u 2 x 1/1 pagina.
Meer info op https://www.dpgmediawoonmagazines.be/nl/adverteren/

Digital
Al onze digitale en crossmedia tarieven zijn terug te vinden op
https://www.dpgmediawoonmagazines.be/nl/adverteren/

Contact
Meer info en/of reserveringen voor België
+32 15 67 80 22 | advertising.be@dpgmediawoonmagazines.be
Technische informatie
publi.be@dpgmediawoonmagazines.be
Meer info op https://www.dpgmediawoonmagazines.be/nl/adverteren/

Tarieven in euro, exclusief BTW.					
De algemene en bijzondere voorwaarden vindt u op https://www.dpgmediawoonmagazines.be/nl/adverteren/					

Indien gewenst kan DPG Media ook de lay-out verzorgen van uw advertenties. Hiervoor
geldt volgend tarief: 300 euro voor 1 ontwerp met tekstcorrecties (max. 2/1 pagina)*.

