
Communiespecial
De grootste gespecialiseerde publicatie

rond communie en lentefeesten

Taal Nederlands

Periodiciteit 1x/jaar

Gemiddelde oplage 130.000 exemplaren

Verspreiding Verstuurd in één omslag samen met een regionale editie  
 van de communiekrant.  
 Communiekrant en communiespecial worden gratis en op  
 naam verstuurd aan gezinnen met een communicant of 
 lentefeest-kind. 
 Magazines kunnen ook gratis aangevraagd worden op
 www.communie.be

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

Het merk
Sinds 1993 vormen communiekrant en communiespecial samen 
het ultieme pakket ter voorbereiding van het communie- of 
lentefeest. Communiekrant verschijnt in 24 regionale edities 
telkens met een aangepast aanbod van winkels (kleding, 
schoenen, accessoires,...) voor kinderen en volwassenen. 

Communiespecial is een magazine voor fabrikanten en agenten 
die hun collectie verdelen via de detailhandelaar en op deze 
manier hun collecties willen voorstellen. 

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

 � Communiekrant en communiespecial worden samen in 
pakket en gratis verzonden.

 � Communiekrant verschijnt in 24 regionale edities met een 
groot aanbod kinderwinkels, schoenwinkels, fotografen 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 de website van Libelle 
(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

communiespecial
Het meest complete magazine voor jouw communie- of lentefeest 2017
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De technische info
Hoe een kant-en-klare advertentie aanleveren?

 � Composite PDF die voldoet aan de Ghent workgroup-stan-
daard (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 druk-

kleurenproef geleverd worden. Indien dit niet het geval is, zal 
er op densiteit gedrukt worden en kunnen we niet verant-
woordelijk gesteld worden voor de juistheid van de kleuren 
van de advertentie.

 � Een ‘print’ als proef maakt het ons niet mogelijk een sluitende 
controle uit te voeren en zodoende zijn wij niet verantwoor-
delijk voor de juistheid van de inhoud, opmaak en kleuren 
van de advertentie. Op uw uitdrukkelijke vraag kan er van uw 
advertentie 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 
gemaakte 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 
drukkleurenproef door onze diensten moet worden aange-
maakt en aan u ter goedkeuring voorgelegd: 03/11/2017.

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

vangt u een brief waarin wij uitleggen hoe u uw advertentie-
materiaal dient aan te leveren.

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

 � Na ontvangst van dit advertentiemateriaal wordt uw adver-
tentie opgemaakt voor een meerkost van 300 euro en ont-
vangt u van dit ontwerp één 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.

*Sanoma 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 prijslijst

Formaat B x H in mm
Tarief 
Vlaanderen

2/1 2 aparte pagina’s 
aanleveren
formaat zie 1/1 pagina

€  9 990

1/1 bladspiegel  210 x 297
indien aflopend +5 mm €  5 950

1/2 staand 90 x 275
liggend 185 x 135 €  3 795

1/4 staand 90 x 135 €  2 295

 � VOORKEURPLAATS: +15% 
 � KAFT 2: +25% 
 � KAFT 3: +20% 
 � KAFT 4: +30% 
 � AANMAAK ADVERTENTIE: € 300 voor 1 ontwerp met 

tekstcorrecties (max. 2/1 p.)*

Communiespecial

NIEUW: KIDS PACK

€ 25.000 + € 1.200 TK

Print:
 � Communiespecial  - 1/1 p. 
 � Libelle – 1/1 p.  
 � Kids only NL – 1/1 p.

 
Online:

 � Libelle: 
1 edito home box + communie.be + social + newsletter
+ billboard (107.143 impressies, SOV 17%)

 �  Zappy ouders: 
1 edito home box + relevant section + social 
+ 2 newsletters + display

Kids Pack ook nationaal mogelijk.

Extra vermelding in Libelle Verschijning Tarief

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

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


