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Living-special

specialLIVING

DRUKOPLAGE:

50.000 

EXEMPLAREN!

1/1 PAGINA 

€ 4.162,50

De vijfde Margriet-special van 2017 is Living en telt 116 pagina’s. Deze special 
is gelumbeckt en staat boordevol inspiratie en informatie op het gebied 
van wonen en lifestyle. Met natuurlijk de allernieuwste woontrends en tips. 
Verder veel verrassende nieuwtjes, actuele informatie en een zee aan slimme 
en praktische weetjes voor alle vrouwen. Crossmediaal met tal van online 
links, apps en events. Om van te genieten en te bewaren.

De grote woontrends mét shopping.
15 pagina’s met wooninspiratie van 
spelen met licht tot de mooiste tegels 
voor de badkamer.
Actuele financiële informatie over je 
(tweede) huis.
Zo maak je je eigen (pinterest) 
moodboard.
Inspiratie Agenda: een tochtje 
langs de leukste brocantemarkten, 
woonbeurzen, exposities en musea.
Duurzaam wonen doe je zo: van 
natuurlijke (energie)bronnen en 
materialen tot recyclen.
1 kamer 4 x anders, met handige 

plattegrondjes.

Drukoplage: 50.000 exemplaren
Omvang:  112 + 4 pagina’s
Formaat:
Zetspiegel (bxh): 170 x 212 mm.
Bladspiegel (bxh): 200 x 249 mm.

Verschijningsdatum:    28 september  2017
Sluitingsdatum advertenties:   1 september  2017
Sluitingsdatum shoppingpagina:   21 augustus 2017            
                                                                             
De Margriet-specials verschijnen 7x per jaar en worden verkocht in een pakket 
met Margriet, zijn zes weken lang los in de winkel te koop én maken deel uit van 
het Margriet-special-abonnement (25.980 abonnees per editie).
                                                                    

2/1 pagina: € 8.325,00
1/1 pagina:  € 4.162,50
1/2 pagina:  € 2.622,00
1/4 pagina:  € 1.332,00
Shopping:  € 1.332,00(per uiting)

IN MARGRIET LIVING SPECIAL

TECHNISCHE GEGEVENS

DATA

DE CIJFERS VOOR MARGRIET.NL:

TARIEVEN

Unieke bezoekers per maand*:             ruim 1 miljoen
Pageviews per maand*:              3.512.750 
Nieuwsbriefleden:              104.847
• Gem. openrate nieuwsbrief:             40%
• Gem. clickrate nieuwsbrief:             23%
Followers op social media:            ruim 170.000

Redactioneel artikel op Margriet.nl,
(incl. social media):              € 4.326
Margriet nieuwsbrief:              € 2.500
Social only:               € 3.000
*Bron: Google Analytics, mei 2017

Ook in 2017 verschijnen er
7 prachtige en inspirerende 
Happy & Healthy specials

 van Margriet: Beauty, Body & Mind, 
Food, Fit & Gezond, 

een Zomerspecial, Living en Feest.
 Helemaal in het teken van
 lekker en gezond leven.

+ in Margriet Living staan ook 

verschillende nieuwsrubrieken met 

o.a. hippe items en (online) adresjes.


