
RAAK is een magazine dat 10 keer per jaar ver-

schijnt en dat wordt uitgegeven door de KWB: een 

gezinsbeweging met 67.000 leden bestaande uit 

mannen, vrouwen en meerderjarige kinderen.

Kerndoelgroep
• Actieve, geëngageerde gezinnen die van het leven genieten
• Leeftijd : 45+
• 36% vrouwen en 64% mannen
• Sociale klasse 1 tot 4

USP’s
• 81% van de lezers is 45+
• Elke publicatie wordt gebouwd 

rond een specifiek en actueel thema
• Thema’s rond sport, cultuur, gastronomie, 

sociale betrokkenheid en uitstappen
• Elk jaar 3.500 nieuwe leden waarvan 

50% onder de 45 jaar

Mogelijkheden
Alle commerciële formaten

Creatieve formules 
• Insert geniet 
• Losse insert zonder blister
• Gekleefd kaartje
• Staaltje
• Publireportage

Profiel Actieve, geëngageerde gezinnen

Oplage 43.500 ex. 

Periodiciteit 10x / jaar  

Taal NL

RAAK - magazine 

CONTACT

Account Manager - Lucrèce Noben
lucrece.noben@publicarto.be
053/82 60 95 - 0478/98 09 14

Aanleveren materiaal: print@publicarto.be

www.publicarto.be



DIGITAAL

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

TECHNISCHE INFO

(*) 5 mm extra snit voorzien bij aflopende advertentie

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

Indien gewenst kan Publicarto 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

KALENDER 2019 

Nummer Datum
Datum 

verschijning
Thema

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

September

Oktober

November

December

26.11

20.12

28.01

25.02

26.03

25.04

26.07

26.08

25.09

28.10

04.12

03.01

05.02

05.03

03.04

03.05

02.08

03.09

03.10

07.11

Voeding

Identiteit

Operatie proper

Mobiliteit van de toekomst

Memorandum, verkiezingen

Tv-kijken 2.0 (door jongeren)

Onderwijs, terug naar school

Geld

Verhalen allochtone vrouwen

Activiteitenprogramma 2020

RAAK - magazine 

TARIEVEN 2019

Formaat B X H in mm Tarief
(BTW excl.)

1/1
zetspiegel : 184,6 x 271,6 

aflopend :    210 x 297  (*) € 2.495,00

1/2

STAAND 
zetspiegel :   79,6 x 271,5 

aflopend :    105 x 297  (*)

 
LIGGEND
zetspiegel : 184,6 x 122,5

aflopend :    210 x 148  (*)

€ 1.495,00

1/4
zetspiegel :   76,6 x 122,5 

aflopend :    105 x 148  (*) € 995,00

cover 3 € 2.744,50

cover 4 € 2.994,00

(*)  Aflopende formaten : 5 mm extra snit aan alle zijden voorzien


