Exclusief magazine rond WINTERSPORT EN GENIETEN
Highlifeplus focust op de betere bergbeleving. Lezers worden verwend en op een wervelende
manier warm gemaakt voor de koude temperaturen van het besneeuwde gebergte. Het blad is
dé leidraad voor de meerwaardezoeker-wintersporter.
Reisverhalen over Europese wintersportgebieden • prachtige sfeerfotografie • technologische
hoogstandjes • Highlife recommended-logo’s voor hotels & restaurants • wellness op
schitterende locaties • evenementen van het skiseizoen • geschiedenis & cultuur • mode •
gastronomie • onafhankelijke skitest • excluskiviteiten uit en voor de bergen
Verschijningsdatum: november 2019
Oplage: 50 000 exemplaren (B) - 35 000 exemplaren (NL)
Uitvoering: 4 kleuren, 100 gr maco mat
Verdeling:
 België: AMP (Delhaize, Carrefour en in de dagbladhandel). Verder krijgt elke wintersportwinkel een aantal gratis exemplaren toegestuurd en worden er in samenwerking met onze partners in private banking magazines verstuurd naar een selecte groep van personen en instanties.
Niet-verkochte exemplaren worden door bv. Multimag verdeeld naar o.a. dokterskabinetten en
horecazaken.
 Nederland: Aldipress (diverse grootwarenhuizen alsook individuele winkels in
de food-, tabak- en vakhandelbranche en in tankstations).
Verspreiding: Vlaanderen, Brussel en Nederland
Verkoopprijs: 9,80 euro
Bewijsexemplaar: 1 (meerdere op aanvraag)
Deadline reservatie advertentiemateriaal: 10 september 2019
Deadline aanlevering advertentiemateriaal: 20 september 2019
ADVERTENTIETARIEVEN PRINT
Formaat
1/1 pag.
Openingsspread 2X1 pag.
2/1 pag.
1/1 binnencover
1/1 achtercover binnen
1/1 achtercover
Modespecial: 3 pag. redactie + 1/1 pub
Uitvouwcover
Insert
Toeristische diensten
OPMAAKTARIEVEN
Aanpassing bestaand ontwerp
Nieuw ontwerp (1 voorstel + tekstcorrectie)

2.900 euro
6.400 euro
5.400 euro
4.100 euro
4.100 euro
4.500 euro
6.250 euro
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

200 euro
500 euro

TECHNISCHE GEGEVENS
Taal
Nederlandstalige editie
Bladspiegel
230 mm x 320 mm
Zetspiegel
190 mm x 280 mm
Materiaal PDF hoge resolutie
Aflopende advertenties + 3 mm afloop,
verlies rugzijde 5 mm (gelijmde rug).
Mail naar info@psg.be
Beelden
300 DPI CMYK

CONTACTPERSONEN
Kurt Dekeyzer
Frank Mooren
Onze redactie
Coördinatie advertenties

WEBSITE HIGHLIFEPLUS.COM
Deze portaalsite geeft de bezoeker een overzicht van de verschillende skibestemmingen per land, regio en zelfs per dorp. Actuele informatie i.v.m. het weer, skikaarten, dagelijkse sneeuwcondities en de mogelijkheid de wintersportregio’s te sorteren
op hoogte, aantal kilometer pistes etc. maken van deze site een
must voor elke wintersporter. Verder kan men er tal van artikels
lezen en geven we alle resultaten van de jaarlijkste skitest.
Adverteerders van het magazine krijgen gratis een banner gedurende één jaar op deze site.
Header: 90 px h x 728 px br
Skyscraper: 600 px h x 120 px br
KORTINGEN
Bij combinaties van 2 magazines 15 % korting, bij 3 magazines
20 % korting.
Prijzen zijn exclusief BTW.
LEES OOK
Zwembadenplus/Wellnessplus
Gevarieerd magazine dat je onderdompelt
in je zwem- en wellnessdromen

Verantwoordelijke Uitgever – tel. +32 (0)475 60 34 36 – kurt@psg.be
Commercieel Directeur – tel. +32 (0)475 24 46 40 – frank@psg.be
tel. +32 (0)11 96 07 11 – redactie@highlifeplus.com
tel. +32 (0)11 96 07 18 – info@psg.be
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