BOTsing is een magazine voor ouders met tieners
tussen 12 en 17 jaar uitgegeven door De Gezinsbond,
de grootste gezinsorganisatie van Vlaanderen.
Dit magazine heeft als doelstelling alle facetten in de
relatie ouders-tieners te belichten.

Kerndoelgroep

Profiel

Ouders met tieners 12-17 jaar

Oplage

40.000 ex.

Periodiciteit

4x / jaar

Taal

NL

Mogelijkheden
Commerciële formaten
• 2/1 pagina
• 1/1 pagina
• 1/2 pagina

Creatieve formules
• Speciale verspreiding (ook op postcode)

• Ouders en hun tieners 12-17 jaar
• Leeftijd : 37-49

USP’s
•
•
•
•
•

Ledenmagazine van de Gezinsbond
100% postbedeeld
Redactionele thema’s die ouders én tieners aanspreken
Leesgedrag : 92% trouwe lezers – 87% leest in detail (*)
Leestevredenheid : 16/20 (*)

(*) Gegevens uitgever - 2014

CONTACT
Account Manager - Lucrèce Noben
lucrece.noben@publicarto.be
053/82 60 95 - 0478/98 09 14
Aanleveren materiaal:
print@publicarto.be
053/82 60 80

CIM Echtverklaring 2019

BOTsing

BOTsing
TARIEVEN 2021
Formaat

2/1

1/1

KALENDER 2021
Tarief

B X H in mm

aflopend :

400 x 285 (*)

€ 7.500,00

aflopend :

200 x 285 (*)

€ 3.700,00

Datum
verschijning

Deadline
reservatie

Deadline
materiaal

April

20.04

19.02

05.03

Juli

13.07

14.05

28.05

Oktober

12.10

13.08

27.08

Januari

18.01

05.11

19.11

Nummer

(BTW excl.)

TECHNISCHE INFO
(*)

STAAND
aflopend :

100 x 285 (*)
€ 2.300,00

1/2
LIGGEND
aflopend :

200 x 142,5

(*)

cover 2

€ 4.625,00

cover 3

€ 4.255,00

5 mm snit bij aflopende advertentie

Digitaal aan te leveren
(zie www.medibelplus.be voor magazines)
offset-rotatie
Indien gewenst kan Publicarto ook zorgen voor:
• de lay-out van uw advertenties: € 250 / advertentie
op basis van aangeleverde foto’s en tekst
• de copy en eindredactie van uw publireportage:
tarief op maat

DIGITAL
cover 4

(*)

Aflopende formaten : 5 mm extra snit aan alle zijden voorzien

€ 5.550,00

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

