
 

Tuinen Landelijke Stijl

Het merk
Waar Wonen Landelijke Stijl haar lezers laat binnenkijken in landelijke
interieurs, trekt Tuinen Landelijke Stijl naar buiten, waar de gezellige, 
warme sfeer van binnen zich verderzet. Het blad doet dit onder 
meer door inspirerende tuinreportages te brengen, maar daarnaast 
is er ook plaats voor praktische tips, de laatste trends en de leukste 
shoppingideeën.

Key insights
Redenen om voor Tuinen Landelijke Stijl te kiezen

1. Tuinen Landelijke stijl inspireert en informeert haar lezers over de 
mooiste landelijke tuinen.

2. Tuinen Landelijke Stijl is een spin-off van het moederblad Wonen 
Landelijke Stijl. Dat maakt dat het dezelfde uitstraling, vormgeving, 
typografie en fotografie heeft.

3. Waar Wonen Landelijke Stijl haar lezers laat binnenkijken in 
landelijke interieurs, trekt Tuinen Landelijke Stijl naar buiten, waar 
de gezellige, warme sfeer van binnen zich verderzet. Het blad doet 
dit onder meer door inspirerende tuinreportages te brengen. Maar 
daarnaast is er ook plaats voor praktische tips, de laatste trends en 
de leukste shoppingideeën.

4. De lezeressen zijn allemaal vrouwen tussen de 35 en 54 jaar. Zij 
zijn de verantwoordelijken voor aankoop en hebben de nodige 
financiële draagkracht. Zij hebben een grote passie, namelijk hun 
huis en tuin. Kortom dit zijn DE klanten waar u naar op zoek bent.

5. Ook de timing zit goed, want Tuinen Landelijke Stijl verschijnt in 
februari 2020, de perfecte periode om te starten met alles wat met 
tuin te maken heeft.

6. U als adverteerder bent zeker dat de lezers van dit magazine 100% 
uw doelgroep zijn indien u beschikt over producten in het thema 
van landelijk buitenleven in de breedste zin van het woord..

7.  Afhankelijk van uw budget kiest u een op maat gemaakte formule.
8. Tuinen Landelijke Stijl is een echt bewaarmagazine. Maanden na 

verschijning komen de lezers nog met het magazine onder de arm 
in uw winkel.

De referentie voor wie houdt
van landelijk buitenleven

Taal  Nederlands

Periodiciteit  1x/jaar

Oprichtingsjaar  2013 

Hoofdredacteur Tinneke Vos

Coördinator Bert De Pau

Gemiddelde oplage Vlaanderen  17 000 exemplaren

Gemiddelde oplage Nederland  30 000 exemplaren

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

*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.

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*

Formaten

Digital
Al onze digitale en crossmedia tarieven zijn terug te 
vinden op
http://advertising.sanoma.be/nl/digital-ratecard

Contact
Meer info en/of reserveringen voor België 
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Technische informatie 
publi.be@sanoma.com

Meer info op http://advertising.sanoma.be

Contact
Meer info en/of reserveringen voor België 
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Technische informatie 
publi.be@sanoma.com

Meer info op http://advertising.sanoma.be

De kalender

Editie Verschijningsdatum Deadline reservatie Deadline materiaal

Tuinen Landelijke Stijl NL: 17/02/2020
BE: 21/02/2020 18/01/2020 20/01/2020

* fotografie en opmaak inbegrepen

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 http://advertising.sanoma.be/nl/technical-info


