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De technische info

Hoe een kant-en-klare advertentie aanleveren?
� Composite PDF die voldoet aan de Ghent workgroup-standaard  

(www.gwg.org) profiel: MagazineADS_1v4_IND4 (met afloop 
en snijtekens) of een InDesign pakket met het Indesign bestand, 
alle beelden in hoge resolutie, logo’s en gebruikte fonts.

� Wijze van aanleveren: cd-rom, per e-mail of via we transfer
� Voor uw advertentie moet steeds een aanvaardbare drukkleu-

renproef geleverd worden. Indien dit niet het geval is, zal er op 
densiteit gedrukt worden en kunnen we niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor de juistheid van de kleuren van de adver-
tentie.

� Een ‘print’ als proef maakt het ons niet mogelijk een sluitende 
controle uit te voeren en zodoende zijn wij niet verantwoorde-
lijk voor de juistheid van de inhoud, opmaak en kleuren van de 
advertentie. Op uw uitdrukkelijke vraag kan er van uw adverten-
tie een aanvaardbare drukkleurenproef gemaakt worden door 
onze diensten voor 100 euro.

� Indien de advertentie niet aangeleverd wordt volgens boven-
staande voorwaarden, zijn wij genoodzaakt de door ons ge-
maakte kosten aan u door te rekenen met een minimum van 70 
euro.

� Uiterste datum voor aanleveren van drukklare advertentie, met 
drukkleurenproef: 10/11/2017. Uiterste datum, indien drukkleu-
renproef door onze diensten moet worden aangemaakt en aan u 
ter goedkeuring voorgelegd dient te worden: 03/11/2017.

U levert geen kant-en-klare advertentie aan
� Na het vastleggen van de gewenste advertentieruimte ontvangt 

u een brief waarin wij uitleggen hoe u uw advertentiemateriaal 
dient aan te leveren.

� Dit advertentiemateriaal ontvangen wij graag zo vroeg moge-
lijk, met als uiterste datum 06/11/2017. Indien u digitale beelden 
of logo’s aanlevert moet u rekening houden met volgende techni-
sche vereisten: beelden mini maal 300 dpi op ware grootte, beel-
den van het internet ‘geplukt’ zijn niet bruikbaar.

� Na ontvangst van dit advertentiemateriaal wordt uw advertentie 
gratis opgemaakt en ontvangt u van dit ontwerp een proefdruk 
per e-mail.

� Aan deze proefdruk kunt u de nodige correcties en wijzigingen 
aanbrengen binnen de 48 uur na ontvangst.

� Na deze datum beschouwen wij de plaatsing automatisch als 
door u goedgekeurd.

Extra mogelijkheden

Adressenbestand
Selecties uit het adressenbestand kunnen worden gehuurd voor een 
persoonlijke mailing. Er kan worden geselecteerd op postcode en op 
leeftijd van de communicant (eerste of plechtige communicant). Een 
telling per postcode kan gratis worden opgevraagd. Bij huur van een 
selectie uit het adressenbestand zal een adreshuurovereenkomst 
worden opgemaakt. Dit betreft de bevestiging van het persoonlijk en 
eenmalig gebruiksrecht van het adressenbestand en de vrijwaring 
van het recht op privacy van de ontvanger van uw boodschap.

TARIEF: Huurprijs per adres (op lijst): 0,18 euro. 
Op zelfklevende etiket 0,28 euro. Vaste dossierkost: 19 euro

Folders
In een of meerdere volledige edities van de Communiekrant kan uw 
persoonlijke folder in de omslag worden ingesloten. Gelieve een re-
serve van ongeveer 5 % folders extra aan te leveren. De tekst op de 
folders is onderhevig aan enkele beperkingen, die het recht op pri-
vacy van de ontvanger vrijwaren. Een overzicht van de beperkingen 
kan u op aanvraag worden bezorgd. Groepsmailings kunnen niet als 
bijsluiter worden meegenomen. Het aantal opgenomen folders is be-
perkt. Tijdig reserveren is gewenst. De folders dienen ten laatste op 
28/11/2017 in ons bezit te zijn.

TARIEF: Op aanvraag.

TECHNISCHE BEPERKINGEN FOLDERS:
Formaat: max A4, min A6. Gewicht max 15 gram*.
Kwaliteit: drukwerk op kwaliteitspapier (geen fotocopieën).
Vorm: minstens 1 zijde volledig gesloten (bv. geen Z-plooi)
Gelieve bij twijfel voor druk een maquette ter bespreking te bezorgen.
* afwijkingen: na bespreking en offerte.

Contact
Info en/of reservaties
Kurt Van de Weghe (Odeon Marketing Bvba)
+32 475 72 79 24 | info@odeon.be 

Walter Boone
+32 477 41 19 73 | walter_boone@hotmail.com

Guy Dejaeghere
+32 475 77 09 30 | burogdj@skynet.be

Productie & coördinatie
Linda Kelchtermans
+32 15 67 88 81 | linda.kelchtermans@sanoma.com

Meer info op onze website: www.sanoma.be
Of via Sanoma: Stationsstraat 55 | 2800 Mechelen
info@communie.be

Taal  Nederlands

Periodiciteit  1x/jaar

Verschijning 18/12/2017

Gemiddelde oplage  130.000 exemplaren

Verspreiding  Gratis en op naam aan gezinnen 
met een communicant of lentefeest-kind

Website  www.communie.be



De edities
West-Vlaanderen

01. Brugge - Knokke - Torhout
02. Veurne - Diksmuide - Ieper
03. Kortrijk - Waregem - Menen
04. Oostende - Gistel
05. Roeselare - Izegem - Tielt

Oost-Vlaanderen

06. Gent - Deinze
07. Aalst - Dendermonde
08. Sint-Niklaas - Lokeren - Beveren
09. Meetjesland
10. Oudenaarde - Zottegem  - Geraardsbergen - Ninove

Antwerpen

11. Antwerpen - Merksem - Deurne
12. Antwerpen Noord (Brasschaat - Schilde - Essen - Zoersel)
13. Antwerpen Zuid (Mortsel - Kontich - Boom - Zandhoven)
14. Mechelen - Willebroek - Bornem
15. Lier - Berlaar - Heist-op-den-berg
16. Turnhout
17. Geel - Mol - Herentals

Vlaams-Brabant

18. Brussel Rand - Asse - Vilvoorde
19. Brussel - Halle
20. Leuven
21. Diest - Aarschot - Tienen - Landen

Limburg

22. Lommel - Neerpelt - Bree - Tessenderlo - Beringen
23. Genk - Maasland
24. Hasselt - Tongeren - Sint-Truiden

Het merk
� Sinds 1993 is communiekrant de grootste gespecialiseerde pu-

blicatie rond communie en lentefeest.
� Elk jaar vieren meer dan 130.000 gezinnen het communie- of 

lentefeest.
� Communiekrant en communiespecial vormen samen het ultie-

me pakket ter voorbereiding van dit feest dat gratis op naam 
wordt verzonden.

� Communiekrant verschijnt in 24 verschillende regionale edities 
met een groot aanbod kinderwinkels, schoenwinkels, fotogra-
fen,… en ook mode voor volwassenen. 

� Het zijn de magazines bij uitstek om uw zaak doelgericht voor te 
stellen aan deze bijzonder actieve en nieuwsgierige doelgroep.

� De meetbare hoge respons op de advertenties zorgt voor een 
trouw adverteerderspubliek.

� Samen met communie.be bereikt u op een uiterst doeltreffende 
en efficiënte manier deze doelgroep.

� De website zal bovendien 6 maanden lang een extra onderdeel 
zijn van libelle.be (www.libelle.be/communie).

De website

Communie.be is de grootste complete website voor wie op zoek is 
naar communie- en feestkleding. 

De website wordt druk bezocht vanaf begin december. Dankzij de 
crossmediale combinatie van magazine en website wordt het be-
zoek gestimuleerd. 

Communie.be zal bovendien 6 maanden lang deel uitmaken van 
libelle.be (www.libelle.be/communie). Libelle.be is met meer dan 
1.000.000 unieke browsers/maand een van de meest succesvolle 
websites voor vrouwen van België.

www.communie.be

De prijslijst online

Optie Info Prijs

OPTIE 1
Google pin 
op kaart 
+ winkel-
informatie

� Duidelijke aanduiding van de winkellocatie 
op kaart van Vlaanderen 

� Adresblok met naam van de winkel

� Adresblok linkt door naar contentpagina 
met foto en alle info over de winkel (website, 
merken, openingsuren, etc…) 

€ 120

OPTIE 2
Winkel 
extra in 
de kijker

� Alle elementen van optie 1

� In een apart uitgelicht blokje (in rotatie) 
onder de kaart krijgt u als winkel extra 
visibiliteit

� Foto, adresgegevens en website zijn in rotatie 
onmiddellijk zichtbaar

€ 495

OPTIE 3
Display

� Online campagne versterken met display

� € 800  = 25.000 impressies gegarandeerd  
voor elke partner

� Periode: min. 3 maanden aanwezigheid

� Formaat: billboard (970*250) 

� Plaats: op communie.be (in rotatie) en indien 
nodig ook op libelle.be bij relevante artikels. 

€ 800

De kalender
Verschijningsdatum: 18/12/2017
Deadline reservatie: 06/11/2017
Deadline materiaal: 10/11/2017

De prijslijst print

oplage 1/1 p 1/2 p 1/3 p 1/4 p

West-Vlaanderen

Brugge 5 101  € 2 055 € 1 116  €     763  €     633 

Veurne / Diksmuide Ieper 4 132  € 1 791 €     986  €     664  €     555 

Kortrijk 5 886  € 2 086 € 1 121  €     763  €     633 

Oostende 2 543  € 1 422 €     778  €     524  €     436 

Roeselare  / Tielt 5 133  € 2 019 € 1 126  €     753  €     633 

Oost-vlaanderen

Gent 7 127  € 2 252 € 1 240  €     841  €     706 

Aalst / Dendermonde 6 375  € 2 003 € 1 105  €     742  €     607 

St. Niklaas 5 486  € 1 982 €  1 085  €     721  €     602 

Meetjesland 3 352  € 1 500 €     825  €     550  €     462 

Oudenaarde / Geraardsbergen 6 296  € 2 123 € 1 178  €     784  €     664 

Antwerpen

Antwerpen Stad 7 427  € 1 718 €     950  €     633  €     535 

Antwerpen Noord 5 122  € 2 024 € 1 121  €     753  €     633 

Antwerpen Zuid 4 608  € 1 744 €     955  €     633  €     540 

Mechelen 5 285  € 1 863 € 1 037  €     690  €     586 

Lier 2 680  € 1 526 €     836  €     555  €     467 

Turnhout 3 896  € 1 713 €     945  €     633  €     535 

Geel / Mol 4 683  € 1 759 €     970  €     654  €     550 

Vlaams-Brabant

Brussel rand 7 388  € 2 195 € 1 204  €     815  €     680 

Brussel 5 297  € 1 894 € 1 048  €     706  €     592 

Leuven 5 441  € 2 050 € 1 127  €     763  €     633 

Diest / Aarschot / Tienen 4 244  € 1 567 €     867  €     581  €     488 

Limburg

Lommel / Kempen 6 946  € 1 479 €     799  €     550  €     457 

Genk / Maasland 5 221  € 1 111 €     602  €     410  €     348 

Hasselt / Tongeren / St. Truiden 7 380  € 1 417 €     784  €     524  €     431 

Algemeen totaal 127 049

Extra vermelding in Libelle Verschijning Prijs

Vermelding op pagina in Libelle  24/01/2018  €     300

De formaten

Formaat BxH in mm

Communiekrant

1/1 pagina bladspiegel 210 x 297 | zetspiegel 190 x 275
indien aflopend + 5 mm

1/2 pagina liggend zetspiegel 185 x 135 | staand zetspiegel 90 x 275

1/3 pagina vierkant bladspiegel 137,5 x 135

1/4 pagina zetspiegel 90 x 135

communiekrant
POWERED
BY

www.communie.be 2017

in jouw buurt!

WEDSTRIJD
Surf naar 
www.communie.be 
en win!

Volg ons 
op Facebook 
en Instagram

De beste

adressen
shopping

15 tips  
voor een  
magisch feest
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