De Bond Nationaal 2018
TARIEVEN 2018
Formaat

2/1
pano

1/1
full page

KALENDER 2018 - MAANDELIJKS
Tarief

B X H in mm

zetspiegel : 370 x 245
aflopend : 400 x 285  (*)

zetspiegel : 170 x 245
aflopend : 200 x 285  (*)

(BTW excl.)

€

€

Datum
verschijning

17.01
21.02
21.03
18.04
23.05
20.06
18.07
22.08
19.09
24.10
21.11
19.12

14.210,00

8.850,00

Deadline
reservatie Thema
& materiaal
22.12
02.02
02.03
30.03
04.05
01.06
29.06
03.08
31.08
05.10
02.11
30.11

Bouwen / Wonen
Mobiliteit

Financiën
Terug naar school / Onderwijs
Energie / Duurzaamheid

Verschijningsdatum: 3e week van de maand op woensdag
STAAND
zetspiegel : 81 x 245
aflopend : 96 x 285  (*)

1/2

LIGGEND
zetspiegel : 170 x 120
aflopend : 200 x 140  (*)

€

7.310,00

• Regionale katern met covermogelijkheden
• Geniet inlegblad: 1x centraal
• Blistering: nationaal of regionaal

Goedgezind-pagina’s
zetspiegel : 170 x 104
aflopend : 200 x 117  (*)
STAAND
zetspiegel : 52 x 245
aflopend : 67 x 285  (*)
1/3

€

5.995,00

LIGGEND
zetspiegel : 170 x 80
aflopend : 200 x 95  (*)

1/4

(*)  

NIEUWE CREATIEVE MOGELIJKHEDEN

LIGGEND
zetspiegel : 170 x 60
aflopend : 200 x 70  (*)

   Extra
• De Bond Regionaal (regionale advertenties)
• Nieuwsbrief : content marketing
• Goedgezind.be (online adverteren)

TECHNISCHE INFO
€

Goedgezind-pagina’s
zetspiegel : 170 x 50
aflopend : 200 x 60  (*)

4.675,00

(*)  

5 mm snit bij aflopende advertentie

Digitaal aan te leveren
(zie www.medibelplus.be voor magazines)
offset-rotatie

cover 2

aflopend : 200 x 285  (*)

€

11.505,00

cover 3

aflopend : 200 x 285  (*)

€

10.620,00

cover 4

aflopend : 200 x 285  (*)

€

13.275,00

Indien gewenst kan Publicarto ook zorgen voor:
• de lay-out van uw advertenties: e 250 / advertentie
op basis van aangeleverde foto’s en tekst
• de copy en eindredactie van uw publireportage:
tarief op maat

DIGITAL
Al onze digitale en crossmedia tarieven zijn terug te
vinden op www.publicarto.be

Aflopende formaten : 5 mm extra snit aan alle zijden voorzien

De Bond Nationaal 2018

Profiel

Gezinnen met kinderen

Oplage

254.072 ex.

Bereik

365.800 lezers laatste periode
603.900 totaal aantal lezers

Periodiciteit

12x / jaar

Taal

NL

WAT IS ER NIEUW?

De Bond is het maandelijkse magazine uitgegeven
door De Gezinsbond, de grootste gezinsorganisatie
van Vlaanderen. De Gezinsbond is een Vlaamse
pluralistische organisatie die de belangen van alle
gezinstypes verdedigt en kan rekenen op de steun
van ± 260.000 leden-gezinnen & 13.500 vrijwilligers
in de bestuursorganen.

Kerndoelgroep
•
•
•
•
•
•

Ouders met kinderen
Vrouwen: 65%  -  Mannen 35%
Leeftijd 30-49: 53%
Leeftijd 30-69: 80%
VVA: 74%
Sociale groep 1-5: 79%

USP’s
• Zeer selectief op VVA’s met kinderen
• Gemotiveerde en geïnteresseerde lezers,
aangesloten bij De Gezinsbond
• Primaire lezers: 72%
• Trouwe lezers: 49%
• Leesgedrag: 60% leest in detail
• 100% postbedeeld op woensdag

• Geen krant > wel magazine
• Handiger formaat
• Kwalitatief papier
• Nieuwe creatieve mogelijkheden
• Betere indeling:
    Nationaal		
√ 16 pagina’s met
algemene info, dossiers en
thema’s van De Bond.
√ 16 pagina’s met focus
op info per levensfase
zoals op goedgezind.be.
Van zwangerschap tot
ouders met baby’s,
peuters, jonge kinderen, ...

Regionaal
√ 16 pagina’s uitneembaar
katern.
√ opgesplitst in 10 regio’s
in plaats van provinciaal.
√ vermelding regionale
activiteiten,
ledenvoordelen en ledenkortingen.

CONTACT
Account Manager - Lucrèce Noben
lucrece.noben@publicarto.be
053/82 60 95
Aanleveren materiaal : print@publicarto.be
www.publicarto.be

*CIM 16-17 (1) paper +digital 12+ nat.

Ontdek de
nieuwe look
& feel van
De Bond!

