
vtwonen

Het merk
vtwonen is dé stijlgids voor al wie behoefte heeft aan inspiratie, 
informatie en advies. Volgens vtwonen is een huis nooit af. Het blad 
stimuleert haar lezers dan ook om creatief bezig te blijven met hun 
interieur. 

vtwonen combineert verschillende woonstijlen in één magazine. Al 
die woonstijlen worden op een bereikbare en betaalbare manier naar 
voren gebracht.

De eclectische woonstijl, waarbij men meerdere woonstijlen integreert 
in één interieur, maakt een duidelijke opmars. Om in te spelen op deze 
trend verschijnt het succesvolle Nederlandse magazine sinds eind 2016 
ook in een Belgische versie..

Key insights
1. 76% van de Belgische en Nederlandse bevolking hecht veel belang 

aan de inrichting en decoratie van zijn woning.
2. 21% van de Belgische en Nederlandse bevolking geeft aan dat ze 

relatief veel geld besteden aan de inrichting en decoratie van hun 
woning. 

3. 39% van de Belgische en Nederlandse bevolking bladert graag in 
tijdschriften die over wooninrichting gaan. 

4. Tijdschriften worden, na woonwinkels en internet, erkend als de 
geschikte bron van informatie over woonstijlen. 

Bron: Sanoma Propriety Research, Woonstijlen onderzoek 2016

* Bron: CIM 2018-2019/1 papier+digitaal, 12+  

hét woonblad dat verschillende 
woonstijlen combineert

Taal Nederlands

Frequentie 13x/jaar

Hoofdredacteur Nicolette Fox

Bereik magazine België*  107 800

Bereik Total Brand België  192 700

Digitaal bereik  Instagram 24 500 volgers

  Facebook 30 000 volgers

  Pinterest 180 000 

Nieuwsbrief opt-ins  ca. 66 000 adressen

De kerndoelgroep

Is tussen de
25-55 jaar

Heeft interesse  
in kunst, cultuur, 
antiek en  
vormgeving

Heeft een fijn 
inkomen en 
besteed dit graag 
aan haar interieur

Nodigt graag 
vrienden uit 
om lekker te 
eten
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Lezersprofiel

vtwonen Profiel %

Geslacht Vrouw 75%

Leeftijd 25-44 jaar 39,2%

Leeftijd 45-64 jaar 38,4%

Diploma hoger opgeleid 53,3%

Sociale Klasse 1-3 51%

Actief / beroep 65,7%
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De kalender

Editie Thema Verschijnings- 
datum

Deadline 
reservatie

Deadline
materiaal

01-2020 HALLO NIEUWJAAR - glas / dossier verwarming 15/01/20 9/12/19 9/12/19

02-2020 KNISPEREND FRIS - badkamers / dossier extra m² aan je huis 12/02/20 9/01/20 9/01/20

03-2020 BUDGET - leuk voor weinig / dossier duurzaam wonen 11/03/20 6/02/20 6/02/20

04-2020 NATUUR – buitenmeubels / dossier hout 08/04/20 5/03/20 5/03/20

05-2020 RELAX/WELLNESS – slapen / dossier opbergen 06/05/20 30/03/20 30/03/20

06-2020 BUITENZIN – buiten eten / dossier zonlicht versus zonwering 03/06/20 24/04/20 24/04/20

07-2020 HOOGZOMER – kinderkamer / dossier zolder 01/07/20 27/05/20 27/05/20

08-2020 HOLIDAY VIBES - vakantiesouvenirs / dossier indelen 29/07/20 25/06/20 25/06/20

09-2020 ETNISCH - (thuis)werken / dossier muren (schilderen, behangen, etc. ) 26/08/20 23/07/20 23/07/20

10-2020 TRENDNUMMER – dossier vloeren 23/09/20 20/08/20 20/08/20

11-2020 HAPPY HERFST - keuken / dossier trappen 21/10/20 17/09/20 17/09/20

12-2020 FEEST - cadeaus / dossier kerstbomen en kerstverlichting 18/11/20 15/10/20 15/10/20

13-2020 WARME GLOED - kussens, plaids, vloer- en wandkleden / dossier lichtplan 16/12/20 12/11/20 12/11/20

Formaten

Formaat Aflopend 
BxH in mm

Niet-aflopend 
BxH in mm

2/1 456 x 283

1/1 228 x 283

1/2 verticaal 112 x 283

1/2 horizontaal 228 x 138

1/4 verticaal 47 x 258

1/4 vierkant 206 x 60

Panoramisch 456 x 138

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

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

Bron (‘000): 
(1) Print: CIM nrs 2018-2019
(2)  Web (Desktop/Laptop): Gemius rating reports voor CIM.  

Focus maandelijkse unieke bezoekers, België en buitenland. 
(3)  Mobiel Web: Gemius rating reports voor CIM. Focus maandelijkse 

unieke bezoekers, België en buitenland. 
(4)  Social: Enkel Facebook, Facebook organisch post bereik; 

gemiddelde per dag voor de respectievelijke maand 
(5) TV gemiddelde nov ’18 – april ‘19

vtwonen 360° bereik

Gemiddelde jan ’19 - okt ‘19

Print 1 108

Total Brand 1 192,7

Desktop/laptop web2 40,7

Mobile web3 72,1

Social FB4 9,0

TV Program5 500

Digital
Al onze digitale en crossmedia tarieven zijn terug te vinden op
http://sanoma.be/adverteren

De technische info
Aanlevering materiaal via Ad4All van Sanoma Nederland: 
http://sanoma.be/adverteren


