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 2022
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

ADVERTENTIETARIEVEN PRINT
FORMAAT
• Openingsspread 2x1 pag.
• 1/1 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

6.400 euro
2.900 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

OPMAAKTARIEVEN
• Aanpassing bestaand ontwerp 200 euro
• Nieuw ontwerp
= 1 voorstel + tekstcorrectie
500 euro
TECHNISCHE GEGEVENS
• Taal
• Bladspiegel
• Aanleveren

VERKOOPPRIJS: 9,80 euro
BEWIJSEXEMPLAAR: 1 (meerdere op aanvraag)
• Beelden

Nederlandstalige editie
230 mm x 320 mm
(Veiligheidsmarge 10 mm)
- PDF hoge resolutie
- Aflopende advertenties
+ 3 mm afloop
- Verlies rugzijde 10 mm
(gelijmde rug)
- Mail naar info@psg.be
300 DPI CMYK

DEADLINE RESERVATIE ADVERTENTIEMATERIAAL: 15 oktober 2022
DEADLINE AANLEVERING ADVERTENTIEMATERIAAL: 22 oktober 2022

Photo Studio Graphics
Research Campus 18 | B-3500 Hasselt
Tel. +32 (0)11 22 09 95 | fax +32 (0)11 22 09 96 | www.psgeditions.be

Volg ons op facebook®
zoek op: Photo Studio Graphics

HighlifePlus
WINTERdeals!
H+ MAGAZINE

SOCIAL

PROMOTIEPAKKET

BRONS

5 posts op Facebook,
Instagram & LinkedIn
 Gebied levert de content aan.
 PSG Creative zorgt voor
vertaling + ontwerp.

 0,5 advertentiepagina
 1,5 pagina’s
redactionele content

Advertentiebudget Facebook*
Keuze uit:
 € 150 per post
 € 300 per post

H+ MAGAZINE

SOCIAL

PROMOTIEPAKKET

ZILVER

10 posts op Facebook,
Instagram & LinkedIn
 Gebied levert de content aan.
 PSG Creative zorgt voor
vertaling + ontwerp.

 1 advertentiepagina
 3 pagina’s
redactionele content

Advertentiebudget Facebook*
Keuze uit:
 € 150 per post
 € 300 per post

H+ MAGAZINE

SOCIAL

PROMOTIEPAKKET

GOUD

10 posts op Facebook,
Instagram & LinkedIn
 Gebied levert de content aan.
 PSG Creative zorgt voor
vertaling + ontwerp.

 2 advertentiepagina’s
 4 pagina’s
redactionele content

Advertentiebudget Facebook*
Keuze uit:
 € 150 per post
 € 300 per post

H+ MAGAZINE

SOCIAL

PROMOTIEPAKKET

PLATINA

20 posts op Facebook,
Instagram & LinkedIn
 Gebied levert de content aan.
 PSG Creative zorgt voor
vertaling + ontwerp.
Advertentiebudget Facebook*
Keuze uit:
 € 150 per post
 € 300 per post

 2 advertentiepagina’s
 4 pagina’s
redactionele content

HIGHLIFEPLUS.COM

 Posts linken door naar
highlifeplus.com.
 Op onze website is er een
link naar alle informatie over
het skigebied.
 Het artikel uit HighlifePlus
magazine wordt toegevoegd
op de website.
 Er worden ook banners
toegevoegd op de website.

€ 2750 of € 3500
(inclusief onlineadvertentiebudget
van € 750
of € 1500)

HIGHLIFEPLUS.COM

 Posts linken door naar
highlifeplus.com.
 Op onze website is er een
link naar alle informatie over
het skigebied.
 Het artikel uit HighlifePlus
magazine wordt toegevoegd
op de website.
 Er worden ook banners
toegevoegd op de website.

€ 4000 of € 5500
(inclusief onlineadvertentiebudget
van € 1500
of € 3000)

HIGHLIFEPLUS.COM

 Posts linken door naar
highlifeplus.com.
 Op onze website is er een
link naar alle informatie over
het skigebied.
 Het artikel uit HighlifePlus
magazine wordt toegevoegd
op de website.
 Er worden ook banners
toegevoegd op de website.

€ 7500 of € 9000
(inclusief onlineadvertentiebudget
van € 1500
of € 3000)

HIGHLIFEPLUS.COM

 Posts linken door naar
highlifeplus.com.
 Op onze website is er een
link naar alle informatie over
het skigebied.
 Het artikel uit HighlifePlus
magazine wordt toegevoegd
op de website.
 Er worden ook banners
toegevoegd op de website.

€ 9000 of € 12000
(inclusief onlineadvertentiebudget
van € 3000
of € 6000)

* Online-advertentiebudget Facebook:

CONTACTPERSONEN
Kurt Dekeyzer
Frank Mooren
Gunter Vanroy
Onze redactie
Coördinatie advertenties

• Targeting: Belgen en Nederlanders die geïnteresseerd zijn in wintersport.
• Het geschatte bereik ligt op 50.000 personen bij een budget van € 150 en
op 100.000 personen bij een budget van € 300.

Verantwoordelijke uitgever – tel. +32 (0)475 60 34 36 – kurt@psg.be
Commercieel directeur – tel. +32 (0)475 24 46 40 – frank@psg.be
Online redacteur – tel. +32 (0)11 22 09 95 – gunter@psg.be
tel. +32 (0)11 22 09 95 – info@highlifeplus.com
tel. +32 (0)11 22 09 95 – info@psg.be

