Kids Only
Lente - Zomer 2018
Herfst - Winter 2018
394.100 lezers

De wereld van de
upscale kinderkleding

Taal
Nederlands/Frans
Periodiciteit
2x/jaar
Verspreiding
Met Feeling & GAEL
Oplage 	NL: 75.000
FR: 47.000
Lezers Laatste
Periode*
394.100
Volume
NL: +/- 84 pagina’s
FR: +/- 76 pagina’s

* Bron: CIM 2016 -2017/1 papier + digitaal, 12 + nationaal (Feeling en Gael)

Het concept
Kids Only inspireert ouders in hun zoektocht naar de gepaste kleding
voor hun kinderen: origineel of net basic, creatief en praktisch voor alle
dagen.
Het magazine verschijnt in maart en september, zodat het naadloos
aansluit bij de specifieke kledingbehoeften van het seizoen.

De belangrijkste
doelgroepen
U bereikt een voor u perfecte doelgroep:
 Vrouwen met kinderen, uit sociale groepen 1-4:
selectiviteitsindex: 208 – dekking: 8,4%*
 Vrouwen verantwoordelijk voor aankoop kinderkleding:
selectiviteitsindex: 224 – dekking: 12%**
U bereikt uw doelgroep in de juiste context en op het juiste moment:
 Wanneer ouders op zoek zijn naar kinderkledij voor het begin van de
lente, met al zijn feesten, en de start van het nieuwe schooljaar.
 Uw advertentie geniet van het prestige van de upscale magazines
waarmee Kids Only wordt gedistribueerd.
*Bron: CIM 2016-2017/1 papier+digitaal, nationaal 12+, bereik Feeling en
Gael
**Bron: CIM TGM 2014-2015, voornaamste verantwoordelijke aankoop
en medebeslisser, enkel voor bereik Feeling/Gael

Mode van kop tot teen
Ideeën die het leven vereenvoudigen
Niet te missen adressengids
Trends om mee uit te pakken
Een magazine helemaal bij de tijd
vol met de nieuwste trends.
Fotoreportages met een luxueuze
en lichte, humoristische toets
Elegant magazine, hoog gepositioneerd
maar dicht bij de lezer(es)

Kids Only
De prijslijst
Nationaal adverteren
Voor een maximaal bereik en een maximale impact adverteert u nationaal. U hebt 6 mogelijkheden qua formaat, die u combineert met
een bundeling van magazines naar keuze.
B x H in mm

Kids Only NL

2/1

aflopend 420 x 270

€ 12 360,00

€ 6 480,00

€ 16 956,00

1/1

aflopend 210 x 270

€ 6 180,00

€ 3 240,00

€ 8 478,00

1/2

aflopend 1/2 H: 210 x 132
aflopend 1/2 V: 102 x 270

€ 3 708,00

€ 1 944,00

€ 5 086,80

1/4

niet-aflopend 1/4 Q: 92 x 122
niet-aflopend 1/4 V: 43 x 250
niet-aflopend 1/4 H: 190 x 58

€ 2 317,50
€ 2 363,85
€ 2 363,85

€ 1 215,00
€ 1 239,30
€ 1 239,30

€ 3 179,25
€ 3 242,84
€ 3 242,84

Cover 2

aflopend 210 x 270

€ 9 270,00

€ 4 860,00

€ 12 717,00

Cover 3

aflopend 210 x 270

€ 7 416,00

€ 3 888,00

€ 10 173,60

Cover 4

aflopend 210 x 270

€ 9 888,00

€ 5 184,00

€ 13 564,80

Formaat

Kids Only FR

Feeling

Gael

Kids Only Nationaal
Feeling + Gael

Nieuw: Nationaal tarief voor 2 edities (Maart & September) voor -20%: 1/1PQ € 13 565
5 mm valse snit aan elke zijde. Exclusief voor adverteerders in de sectoren mode, schoenen, geschenken, babyuitzet, kapsalons.
Prijzen voor quadri, exclusief btw.

Adverteren in adressengids: u krijgt een foto in de regionale adressengids, met onderaan of ernaast de vermelding van uw merk.
U kiest uit 3 formaten: small, medium en large. Als extra krijgt u achteraan bij de verkoopinfo nog een vermelding van uw merk met
telefoonnummer en website-url.
Product Placement
Format

B x H in mm

Kids Only NL

Feeling + Zappy Ouders

Kids Only FR

Gael + Zappy Parents

Kids Only Nationaal

Feeling + Gael + Zappy Ouders
+ Zappy Parents

PP small

57 x 50

€ 500,00

€

465,00

€

965,00

PP medium

57 x 105

€ 730,00

€

692,00

€ 1 422,00

PP large

121 x 105

€ 1 100,00

€ 1 035,00

€ 2 135,00

Exclusief voor adverteerders in de sectoren mode, schoenen, geschenken, babyuitzet, kapsalons. Prijzen voor quadri, exclusief btw.

De kalender
Nationaal adverteren
Verschijningsdatum

Deadline
reservatie

Deadline
materiaal

Maart 2018 (14/2)

16/01/2018

19/01/2018

September 2018 (22/8)

23/07/2018

26/07/2018

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

Contact
Sales manager

Contacteer uw sales verantwoordelijke
voor meer info
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com
Meer info op http://advertising.sanoma.be

