
Hét magazine voor de PROFESSIONELE ZWEMBAD- EN

ZWEMVIJVERBOUWER & WELNESS-SPECIALIST

Harde informatie • professioneel advies • nieuwste ontwikkelingen op technologisch, sectorieel en 

juridisch gebied • bedrijfs- en productreportages • beurskalender • overzicht jaarlijkse wedstrijd 

Belgische Zwembad-, Wellness- & Zwemvijverbouwer • profiel pioniers in de sector • lijst nuttige 

adressen • jaarlijks 10 digitale nieuwsbrieven aan de sector.

GEGEVENS VAN DE MAGAZINES 

Zwembadenpro en Piscinespro  zijn identieke publicaties voor professionelen: de ene in het 

Nederlands, de andere in het Frans. De reclametarieven gelden voor een inlassing in de twee 

taalversies. Voor de prijs van één krijgt u er twee.

Het pakket van 4.500 euro omvat een publireportage van 2 bladzijden én één pagina advertentie 

in beide magazines.

Verschijningsdatum: februari/maart 2022

Oplage: 3.900 exemplaren (NL) - 1.900 exemplaren (FR)

Uitvoering: 4 kleuren, 100 gr cyclusprint

Verdeling: via de post

Verspreiding: de Nederlands - en Franstalige versie wordt gratis verstuurd met naar alle 

professionele zwembadbouwers, wellness-specialisten, openbare zwembaden, wellnesscentra, 

bouwondernemers, studiebureaus en architecten in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Nederland.

Bewijsexemplaar: 1 (meerdere op aanvraag)

Deadline reservatie advertentiemateriaal: 20 januari 2022

Deadline aanlevering materiaal: 27 januari 2022

ADVERTENTIETARIEVEN PRINT

Formaat  Zwembadenpro & Piscinespro

3/1 pag.   4.500 euro*

1/1 pag.   3.000 euro

1/1 binnencover voor of achter   4.000 euro

1/1 achtercover   5.000 euro

Uitvouwcover  prijs op aanvraag

Insert  prijs op aanvraag

(*) Deze prijs omvat 1 pagina advertentie en 2 pagina’s publireportage in zowel 

Zwembadenpro als Piscinespro. Inclusief vemelding van een link naar uw website.

OPMAAKTARIEVEN 

Aanpassing bestaand ontwerp   200 euro

Nieuw ontwerp (1 voorstel + tekstcorrectie)  500 euro 

Prijzen zijn exclusief BTW. 

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

DIGITALE NIEUWSBRIEVEN EN WEBSITE

Zwembadenpro.be & Piscinespro.be

De nieuwsbrief Zwembadenpro & Piscinespro bevat nieuws uit de sec-

tor. Deze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar. Fabrikanten en distri-

buteurs worden aangemoedigd hun nieuwigheden gedurende het jaar 

kenbaar te maken via info@zwembadenpro.be. Hun nieuws wordt dan 

mee opgenomen in deze brief.

De website www.zwembadenpro.be staat in voor de nieuwtjes uit de 

brede sector van zwembaden en wellness. 

Uit dit overzicht en uit aanvullend materiaal wordt dan geput om een 

zinvolle nieuwsbrief samen te stellen die zowel interessant is voor pro-

ducent/distributeur als voor de professional uit de betrokken sectoren.

10 nieuwsbrieven (niet afzonderlijk van 

publiciteit in het magazine te bestellen)

Zwembadenpro & Piscinespro   1.750 euro

LEES OOK

Zwembadenplus

Hét consumentenmagazine 

voor zomers lang zwemplezier

CONTACTPERSONEN

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

Reine Driesen   Redactionele coördinatie – tel. +32 (0)11 22 09 95 – reine@psg.be

Sara Claassen   Coördinatie advertenties – tel. +32 (0)11 22 09 95 – sara@psg.be

zwembaden
wellness

Volg ons op facebook®
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