EDITIE

2 02 0
Het meest complete ZWEMBAD-, WELLNESSEN ZWEMVIJVERMAGAZINE
Dit jaarboek voor de consument staat boordevol nuttige informatie voor de (toekomstige) zwembad- en zwemvijvereigenaar. Technische informatie wordt afgewisseld met sfeervolle reportages die kaderen in en om het zwembad. Ook spa’s en wellnessruimtes krijgen de nodige aandacht toebedeeld.
Zwembadstructuren • zwemvijvers • zwembadoverkappingen • poolhouses • zwembadmode
binnenbaden • technologische ontwikkelingen • verwarming • veiligheid • renovatie • onderhoud
• afdekkingen • consumentenzaken • buitenmeubilair • buiten koken • trends buitenleven •
poolparty • laureaten jaarlijkse Belgische zwembad- en zwemvijverbouwerwedstrijd • spa’s •
(infrarood)sauna’s • wellness@home.
GEGEVENS VAN DE MAGAZINES
Zwembadenplus en Piscinesplus zijn twee afzonderlijke publicaties met afzonderlijke
reclametarieven. Beide magazines verschijnen één keer per jaar en blijven ongeveer 6 maanden
beschikbaar in de dagbladhandel en één jaar via onze webshop.
Verschijningsdatum: maart 2020 (NL) – maart 2020 (FR)
Oplage: 35.000 exemplaren (NL) – 30.000 exemplaren (FR)
Uitvoering: 4 kleuren, 100 gr maco mat
Verdeling: via AMP (Delhaize, Carrefour en in de dagbladhandel). Niet-verkochte exemplaren
worden door bv. Multimag verdeeld naar o.a. dokterskabinetten en horecazaken. Sinds 2011
wordt Piscinesplus ook in Noord-Frankrijk verdeeld in de dagbladhandel en grootwarenhuizen.
Verspreiding: Zwembadenplus in Vlaanderen en Brussel, Piscinesplus in Wallonië, Brussel en
Noord-Frankrijk. Luchthavens en treinstations.
Verkoopprijs: 7,90 euro
Bewijsexemplaar: 1 (meerdere op aanvraag)
Deadline reservatie advertentiemateriaal: 10 februari 2020 (NL) – 24 februari (FR)
Deadline aanlevering materiaal:  Zwembadenplus: 17 februari 2020
 Piscinesplus: 3 maart 2020
ADVERTENTIETARIEVEN PRINT
Formaat
Zwembadenplus
2/1 pag.
4.590 euro
1/1 pag.
2.590 euro
1/2 pag.
1.680 euro
1/1 binnencover
4.000 euro
1/1 achtercover binnen
4.000 euro
1/1 achtercover
5.000 euro
2/1 technische fiche
1.600 euro
(1 pag. pub)
Uitvouwcover
Insert
OPMAAKTARIEVEN
Aanpassing bestaand ontwerp
Nieuw ontwerp (1 voorstel + tekstcorrectie)

Piscinesplus
4.570 euro
2.500 euro
1.570 euro
3.700 euro
3.700 euro
4.000 euro
1.600 euro
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

200 euro
500 euro

TARIEVEN FOTOGRAFIE VOOR
TECHNISCHE FICHES (PRINT EN WEB)
Fotografie van 3 projecten op één dag*
Fotografie van 4 projecten op één dag*
Fotografie van 5 projecten op één dag*
Kilometervergoeding

750 euro
875 euro
1.000 euro
0,5 euro/km

* Locaties bevinden zich binnen een straal van ± 25 km
Inclusief beeldverwerking van 15 beelden per project
LEES OOK
Zwembaden/Wellnesspro
Vakblad voor de actieve professional in
de zwembad- en wellness-sector

TECHNISCHE GEGEVENS
Taal
Nederlandstalige editie
Franstalige editie
Bladspiegel
228 mm x 297 mm
Zetspiegel
188 mm x 257 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
Reine Driesen
Stephanie Vannes
Kris Dimitriadis

editions

Verantwoordelijke Uitgever – tel. +32 (0)475 60 34 36 – kurt@psg.be
Commercieel Directeur – tel. +32 (0)475 24 46 40 – frank@psg.be
Redactionele coördinatie – tel. +32 (0)11 96 07 18 – reine@psg.be
Coördinatie advertenties – tel. +32 (0)11 96 07 14 – stephanie@psg.be
Fotograaf – tel. +32 (0)478 39 42 90 – kris@psg.be
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Volg ons op facebook®
zoek op: Photo Studio Graphics

DE PORTAALSITE VOOR DE BELGISCHE
ZWEMBAD- SAUNA & ZWEMVIJVERBOUWER
• Een overzicht van de zwembadbouwers
• Een keuzemogelijkheid om zwembadbouwers te selecteren binnen een bepaalde straal
rond hun woning of een selectie op postcode
• Een enorme bibliotheek aan zwembad-zwemvijver-wellness projecten met de nodige uitleg
via het paspoort
• De winnaars van de wedstrijd “Belgische Zwembad-Sauna-Zwemvijverbouwer van het jaar
• Een filterkeuze met ondermeer keuze op: Ik ben op zoek naar een bouwer in: bv monoblock,
zwemvijver, bouwkundig zwembad, renovatie enz
• Allerlei artikels rond zwembaden, afdekkingen, automatisatie, renovatie, afdekkingen enz.
Kortom alle info voor de bouw en renovatie van zwemvijvers, zwembaden, wellness@home

ZWEMBADENPLUS.BE PORTAALSITE
IN COMBINATIE met print
1.000 euro korting op webpakket

Tarief print
+ web 2020

WEB - 12 maanden

Prijs web 2020 Netto
Tarieven pakketten (*)
2.340 euro

Print 1/2 pagina + web

2.870 euro

Print 1/1 pagina + web

3.710 euro

Print 1/1 pagina + Tf + web

5.190 euro

Print 2/1 pagina + web

5.600 euro

Print 2/1 pagina + Tf + web

7.080 euro

Banner onderaan de pagina’s zwembaden,
zwemvijvers of wellness@home
(enkel voor fabrikanten en groothandel)

3 pakketten = -15%
5 pakketten = -20%
10 pakketten = -25%

1.950 euro

PISCINESPLUS.BE PORTAALSITE
IN COMBINATIE met print
1.000 euro korting op webpakket

Tarief print
+ web 2020

WEB - 12 maanden

Prijs web 2020 Netto
Tarieven pakketten(*)
2.340 euro

Print 1/2 pagina + web

2.870 euro

Print 1/1 pagina + web

3.610 euro

Print 1/1 pagina + Tf + web

4.960 euro

Print 2/1 pagina + web

5.500 euro

Print 2/1 pagina + Tf + web

6.850 euro

Banner onderaan de pagina’s zwembaden,
zwemvijvers of wellness@home
(enkel voor fabrikanten en groothandel)

* BIJ INSCHRIJVING VAN
MEERDERE PAKKETTEN

1.950 euro

BIJ HET WEBPAKKET ZIJN
DE VOLGENDE DIENSTEN INBEGREPEN:
• invullen van de specialiteiten van de bouwer – bv
monoblock zwembaden, renovatie, polyester, onderhoud van zwembaden (op basis van een” aante vinken lijst” die we de zwembadbouwer bezorgen). De particulier/bedrijf kan op deze items
zoeken op de site.
• aanmaken en invullen van de pagina’s met de
technische fiches die van de afgelopen jaren van u
als zwembadbouwer zijn verschenen in ZwembadenPlus en/of PiscinesPlus. Deze pagina’s worden
als projecten in het profiel van de zwermbadbouwer toegevoegd.
• aanmaken en invullen van de pagina’s (foto’s +
zwembadpaspoort en medailles) met betrekking
tot de prijzen die de klant gewonnen heeft in de
wedstrijd van de Belgische Zwembad- Sauna &
Zwemvijverbouwer van het jaar en dit voor alle
jaargangen van deze wedstrijd.
• het plaatsen van foto’s van maximaal 3 projecten / jaar met inbegrip van het aanmaken van
het zwembadpaspoort op basis van een, door de
klant; ingevuld formulier.
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Kurt Dekeyzer
Verantwoordelijke Uitgever – tel. +32 (0)475 60 34 36 – kurt@psg.be
Frank Mooren
Commercieel Directeur – tel. +32 (0)475 24 46 40 – frank@psg.be
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