
RICHTLIJNEN 

• De reportage dient goedgekeurd te worden 

door de redactie van Stijlvol Wonen. De klant 

levert daarvoor zelf voldoende beeldmateri-

aal aan (in hoge resolutie), zodat de redactie 

een goed beeld krijgt van de woning. In een 

reportage wordt slechts één project getoond 

en beschreven.

• De opmaak gebeurt door de afdeling lay-out 

van Sanoma. Afwijkingen van de vaste lay-out 

zijn niet mogelijk. Bedrijfslogo’s of commerci-

ele foto’s worden niet geplaatst.

• Een pdf-bestand van de opgemaakte reportage 

wordt ter goedkeuring naar de klant gestuurd. 

Deze dient het bestand terug te sturen met de 

vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’. Opge-

let: aanpassingen aan de vormgeving zijn niet 

mogelijk. In overleg met de lay-out/redactie 

kunnen er eventueel enkele foto’s worden ge-

wisseld of gewijzigd. 

• Vooraan de reportage wordt de naam van de 

klant duidelijk vermeld. De contactgegevens 

(naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en 

website) worden opgenomen achterin het boek.

KALENDER

Editie: Stijlvol WONEN Magnum 

Verschijningsdatum: 02/10/2018 

Deadline reservatie: 04/05/2018

PRIJS

1 reportage 8 pagina’s + 25 boeken  

voor € 3.500

* Fotografie vindt plaats op locatie (in interieurs bij klanten), 
1 dag fotografie, tekst en opmaak inbegrepen

In het luxueuze interieurboek Stijlvol Wonen Magnum zetten we de mooiste repor-
tages in de kijker die dezelfde stijl en sfeer als het magazine Stijlvol Wonen uitstralen. 
Dankzij het grote formaat, het mooie papier, de prachtige fotografie en de verhelde-
rende teksten is dit een onmisbaar salontafelboek voor de echte interieurliefhebber.

Voor de samenstelling van Stijlvol Wonen Magnum selecteert de redactie de mooiste 
reportages. Als een gerenommeerde speler uit de interieurwereld bieden wij u nu 
de mogelijkheid om uw reportage te publiceren in boekvorm. Voor de lay-out en de 
tekst streven we naar een chique, luxueuze uitstraling. Hieronder zetten wij alle richt-
lijnen nog eens graag voor u op een rijtje.

Info en/of reservaties Joost Prikker | +31 885 56 72 62 | joost.prikker@sanoma.com (NL)

Nadine Morren | +32 15 67 86 62 | nadine.morren@sanoma.com (BE) 
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