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Het concept
Gael is een maandelijkse upscale lifestyle glossy. 100% Belgisch, 
met een hart voor Belgische mode en een neus voor de nieuwste 
trends op het gebied van gastronomie, beauty, wonen en reizen. 
Met onderbouwde emo-dossiers en cultuuragenda. Dé gids voor 
de vrouw die stijl, kwaliteit en verfijning zoekt in alles. 

Gael à la Côte is de handigste gids voor wie de kust wil 
ontdekken. Gael à la Côte is een echte ode aan de Belgische kust, 
vol uitgebreide shoots en reportages.

Dit alles maakt Gael à la Côte tot een onmisbare gids voor de 
kuststreek, met een lange houdbaarheidsdatum en een hoge 
leesfrequentie. Stijl, inhoud, klasse en kwaliteit als way of life 
staan daarbij centraal. 

De redactionele pijlers
Het magazine zal worden ingedeeld op basis van alles wat le-
vensgenieters kunnen doen aan de kust: 
1. Shoppen (mode & beauty)
2. Genieten (eten & drinken)
3. Ontmoeten (human interest)
4. Verblijven (hotels, b&b’s, wonen en deco)
5. Ontdekken (toerisme & uit-agenda)

Gael à la Côte

De belangrijkste doelgroepen

% Profiel Selectiviteit

Vrouwen, 25-44 jaar 30,2 187

Vrouwen, sociale groepen 1-2 31,7 270

Vrouwen, actief 45,8 227

Vrouwen, hoger opgeleid 37,6 223

Vrouwen, stedelijk 43 160

Bron: CIM 2016-2017/1 papier+digitaal, noord

Key Insights
1. Gael is één van de belangrijkste luxebladen van 

Franstalig België voor vrouwen tussen 25 en 54 jaar 
die zich ten volle willen ontplooien en optimaal willen 
genieten van de rijkdom van het leven.

2. Gael is dé inspiratiebron voor wereldwijze vrouwen, 
met een hart voor Belgische mode en een neus voor de 
nieuwste trends op gebied van beauty, gastronomie, 
gezondheid, psychologie, reizen en cultuur.

3. Met een selectiviteit van 256 op haar kerndoelgroep 
vrouwen 25-54 jaar uit de hoogste sociale groepen 1-2 
heeft Gael magazine een zeer kwalitatief profiel.
CIM 2016-2017/1 papier+digitaal, zuid



Gael à la Côte

Contact
Sales manager
Contacteer uw sales verantwoordelijke voor 
meer info
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Technische informatie
+32 15 67 80 23 | publi.be@sanoma.com

De tarieven
Advertenties

Formaat
VAK

Tarief
Vakformaat

1/1 € 2 345,00

1/2L € 1 407,00

1/2S € 1 407,00

1/4V € 880,00

2/1 € 4 690,00

Cover 2 € 3 517,50

Cover 3 € 2 814,00

Cover 4 € 3 752,00

De kalender

Verschijnings-
datum

Deadline
Reservatie

Deadline
Materiaal

20/06/2018 22/05/2018 25/05/2018

De technische info
Aanlevering materiaal via Ad4All. 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 advertising.sanoma.be/technischeinfo

Digital
Al onze digitale en crossmedia tarieven zijn terug te vinden op
advertising.sanoma.be/digitalratecard

2/1 pagina
aflopend: B450 x H295 mm

1/1 pagina
aflopend: B225 x H295 mm

1/2 pagina
liggend: B225 x H145 mm
staand: B110 x H295 mm
(beide aflopend)

1/4 pagina
niet-aflopend: B100 x H135 mm

De formaten

De competitieve omgeving
Kerndoelgroep: vrouwen, 25-54 jaar, sociale groepen 1-2
Universum: 309.600 personen
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