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Hét recreatiesportmagazine van Gezinssport
Vlaanderen, erkende sportfederatie en
sportdienst van de Gezinsbond
Gezinssport Vlaanderen
De Gezinsbond verdedigt de belangen van
250.000 gezinnen in Vlaanderen en Brussel.
Gezinssport Vlaanderen is de sportdienst van de
Gezinsbond met meer dan 550 aangesloten
sportclubs en 37.000 sportieve en actieve gezinnen.
De succesformule van Gezinssport Vlaanderen?
Een enorm en divers sportaanbod voor het volledige
gezin. Voor ouders en kinderen, de actieve
50-plusser en grootouders met kleinkinderen.
Naast actieve vakanties in binnen- en buitenland
en het familievriendelijke wintersportaanbod
(jaarlijks zo’n 3.500 deelnemers), organiseert
Gezinssport Vlaanderen ook sportevents om
lezers verder aan zich te binden. Zo organiseert
het jaarlijks de ‘Wandel- en Fietszoektocht’
en de ‘Nationale Wandel- en Fietsdag’
(6.000 deelnemers). Gezinssport Vlaanderen
publiceert halfjaarlijks ‘SPORTIEF Zomervakanties/
Wintervakanties’ en vier keer per jaar ‘SPORTIEF
met De Wandelvogel’.

Bereik
250.000
gezinnen !

Wat is ‘SPORTIEF
met De Wandelvogel’?
Het magazine SPORTIEF met De Wandelvogel
is een rijk gevuld magazine, gericht naar recreatieve clubleden (+ 18 jaar) en 'Op Weg'-leden
(individuele sporters) van Gezinssport Vlaanderen.
Dit magazine staat boordevol informatie voor de
recreatieve sporter en biedt een grote diversiteit
aan artikelen: recreatieve sporttips, gezondheidsinfo, achtergrondverhalen, interviews, …
Tevens richt het magazine zich naar de actieve
wandelaar en fietser, die houdt van een gezonde
vrijetijdsbesteding.
Dit magazine richt zich op toeristische reportages,
informatie over wandel- en fietsmogelijkheden in
binnen- en buitenland, wandel- en fietstochten.
Daarnaast bevat het blad een uniek en praktisch
uitneembaar routeboekje.
Voor slechts €12,50 kunnen mensen zich al
inschrijven op een jaarabonnement op
SPORTIEF met De Wandelvogel.

Adverteer in een
tijdschrift met een hart
voor recreatiesport
Uw bereik? 250.000 leden Gezinsbond via
goedgezind.be in combinatie met 11.000 gedrukte
exemplaren. Samen kunnen we uw naambekendheid versterken en onze lezers warm maken voor
uw product of dienst.

Een sportieve én
gezonde kijk op vrije tijd,
voor jong en oud

Wij doen gezinnen
gezond bewegen!
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Bereik ‘SPORTIEF met De Wandelvogel’ 2018

Editie winter

Verschijningsdatum: 03/01/2018
Oplage: 11.000 ex. gedrukt
+ online publicatie via goedgezind.be
Redactionele
planning

Uitneembare wandelfolder: Wandeltocht in Volkegem (Vlaamse Ardennen) •
Een vreemde vogel : Wandelen in Veluwe • Introductie geocaching •
Fietstocht geocaching in Beveren • Wandelen in Borgloon

Editie lente

Verschijningsdatum: 18/04/2018
Oplage: 11.000 ex. gedrukt
+ online publicatie via goedgezind.be
Redactionele
planning

Uitneembare wandelfolder: Kalkense Meersen (Wetteren) • Wandelen langs
de Welen (Antwerpen Linkeroever) • Wandeling in Bellegem-Rollegem •
Bezoek aan de historische begraafplaats ‘Campo Santo’ Gent •
Wandelgebied Thorpark in Nationaal Park Hoge Kempen (Genk) • Familie Fit:
interactief platform met gezondheids- en bewegingsuitdagingen

Editie zomer

Verschijningsdatum: 18/07/2018
Oplage: 11.000 ex. gedrukt
+ online publicatie via goedgezind.be
Redactionele
planning

Uitneembare wandelfolder: Nationale Wandel- en Fietsdag langs erfgoed in
Ieper • Een vreemde vogel: Uitstap naar Noorwegen, op jacht naar het
noorderlicht • Een stadswandeling in Kortrijk • Fietsen rond Belœil, bekorende
Scheldevallei • Wandeling in de regio tussen De Klinge en Beveren

Editie herfst

Verschijningsdatum: 17/10/2018
Oplage: 11.000 ex. gedrukt
+ online publicatie via goedgezind.be
Redactionele
planning

Uitneembare wandelfolder: Mesen (Heuvelland, West-Vlaanderen) •
Een vreemde vogel: Cuenca (Spanje) • Wandeling of fietstocht in de kijker:
nog niet beslist • …
REDACTIEADRES
Gezinssport Vlaanderen
Troonstraat 125 - 1050 Brussel
T +32 2 507 88 22
www.gezinssportvlaanderen.be
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Advertentietarieven
Advertentie
formaat

Agentschapskorting
Een agentschaps
korting van -15% is
enkel geldig voor
officieel erkende
publiciteitsagent
schappen.

Aangeduide prijzen
zijn exclusief 21% btw.

1 inlassing

5% korting bij
2-3 inlassingen

10% korting vanaf
4 inlassingen

¼-pagina

€ 413

€ 392

€ 372

½-pagina

€ 575

€ 546

€ 518

Volledige pagina

€ 900

€ 855

€ 810

Cover B

€ 1.025

€ 974

€ 923

Cover C

€ 950

€ 903

€ 855

Cover D

€ 1.150

€ 1.093

€ 1.035

Spread

€ 1.600

€ 1.520

€ 1.440

Insert
(tot 50 g/stuk)

€0,25 / stuk

Deadlines
Gezinssport
Vlaanderen

Deadline AD
reservaties

Deadline AD
materiaal

Verschijningsdatum

SPORTIEF
met De Wandelvogel
Editie winter

01/12/2017

18/12/2017

03/01/2018

SPORTIEF
met De Wandelvogel
Editie lente

27/03/2018

04/04/2018

18/04/2018

SPORTIEF
met De Wandelvogel
Editie zomer

26/06/2018

04/07/2018

18/07/2018

SPORTIEF
met De Wandelvogel
Editie herfst

26/09/2018

03/10/2018

17/10/2018

Orders & reservaties:

Inge De Ridder
T +32 53 80 87 47
deridderinge@telenet.be
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Advertentieformaten
Technische specificaties
•

Taal magazine: Nederlands

•

Formaat: B 200 x H 285 mm

•

Papier: MFC 70 g, opdikkend

•

Druk: Rotatie

•

Afwerking: geniet en gelijmd

Technische informatie
advertenties
•

Aanlevering gecertifieerde PDF
in hoge resolutie (300 dpi)

•

Afbeeldingen en illustraties:
min. resolutie 300 dpi

•

Kleuren: geconverteerd
naar CMYK

•

Grootte: max. 10 Mb

•

Paskruisen zijn niet nodig

Note
Indien Link nv het materiaal niet
volgens de aanlevervoorwaarden
ontvangt kunnen er kosten
doorgerekend worden voor de
te maken aanpassingen.
Opmaak advertentiemateriaal
aan €80/u.

Advertentie

Formaat in mm
Kaft

Cover B

Cover B, C of D
Volledige pagina
aflopend

200 mm x 285 mm

Spread
Twee volledige pagina’s
aflopend

400 x 285 mm

+ snijtekens
+ 5 mm snit

Cover C

+ snijtekens
+ 5 mm snit

Binnenbladzijden
Cover D

¹/¹

188 x 273 mm

½

188 x 133 mm

Halve pagina
niet aflopend

geen snijtekens
geen snit

¼

90 x 133 mm

Volledige pagina
niet aflopend

Vierde pagina
niet aflopend

geen snijtekens
geen snit

geen snijtekens
geen snit

Spread

1/2
1/1
1/4

Aanleveren materiaal:

Jessica Van der Sypt
Via WeTransfer of per e-mail
jessica@linknv.be
MATERIAAL & FACTURATIE
Link | Creative Communications Agency
Jessica Van der Sypt
Stormestraat 131 bus 16 - B-8790 Waregem
T +32 56 61 11 10 - jessica@linknv.be
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