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Timing en specificaties
Contact
Vraag de mogelijkheden, beschikbaarheid en
je proefexemplaar op via
Valérie Vandenabeele
tel. 02 217 27 40 of
redactie@landelijk.vlaanderen
Landelijk Vlaanderen
Trierstraat 67
1040 Brussel

LANDELIJK WONEN
VERKOOP AGRARISCH VASTGOED
> De gespecialiseerde makelaar mbt hoeves en gronden in buitengebied.

De digitale bestanden (pdf-bestand klaar voor druk) dienen uiterlijk op
volgende data beschikbaar te zijn:
maart nummer
15 januari
juni nummer
15 april
september nummer
15 juli
december nummer
15 oktober
Het aanleveren van het materiaal gebeurt als volgt:
• Preset: ‘High Quality Print’ ; ‘Press Quality’ of ‘Sheet Cmyk_1v4’
• Respecteer de opgegeven afmetingen.
• Bij de covers 2, 3 en 4, aﬂoop van 3 mm voorzien (Use document Bleed Settings)
en snijtekens voorzien (Cropmarks aanvinken)
• Gebruik beelden van min. 300 dpi op max. schaal 100%! Een lagere resolutie
omzetten naar 300 dpi maakt de afbeelding onscherp. Op 300 dpi zullen de
foto’s haarscherp gedrukt worden.
• Alle kleuren staan in CMYK. Pantonekleuren omzetten naar processkleuren!
• Aanleveren per mail: redactie@landelijk.vlaanderen

www.agrovastgoed.be

> Deskundige begeleiding bij verkoop van uw hoeve of aankoop van uw droomlocatie.

Betaling binnen de 30 dagen en voor publicatie

Op zoek of te koop, contacteer ons: DANNY DE PAUW 0475 55 58 34
JO MULLIE
0477 52 57 82
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ADVOC ATENASSOCIATIE

Wees niet bang van erfgoed!

Specialisaties

› Landbouwrecht en de Pachtwet
› Milieurecht - Milieuvergunningen
› Eigendomsrecht - Erfdienstbaarheden
Recht van uitweg

Laat een beheersplan opstellen.

WE HELPEN JE BIJ DE OPMAAK VAN UW

› Bouwrecht - Stedenbouwkundige
vergunningen

NATUURBEHEERPLAN

› Dieren: Koop - Verkoop - Aansprakelijkheid

Onze beheerplannen zijn COMPACT
en sterk gericht op UITVOERING!
✔

› Erfrecht en overdracht van het
familiale landbouwbedrijf

www.adv-mvk.be
Tel. 09 225 80 30
Willem Tellstraat 22, B-9000 GENT
Fax 09 225 73 26 - meersman.vankeer@adv-mvk.be

✔
✔
✔

AGRILAND
op zoek naar
een klare en begrijpbare formule
van landbouw op uw grond?

Agriland, uw beste partner!
www.agriland.be • e-mail: support@agriland.be • Tel.: 010 232 900

Beschik je over een beschermd landschap? Laat dit jaar
een beheersplan opstellen en maak gebruik van de premie.
Ontdek er alles over via:

www.landmax.be/erfgoedpremies
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Contacteer ons via info@landmax.be of bel 014 26 25 00
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Print advertising
De Landeigenaar is een driemaandelijkse publicatie van
Landelijk Vlaanderen voor leden & sympathisanten. Een vakblad
vol hoog kwalitatieve artikels, praktische tips & luchtige actualiteit.
Een musthave voor de private land, bos- en natuureigenaar.
Facts & figures
• Titel: De Landeigenaar
• Taal: NL
• Oplage: 1200 exemplaren
• Doelgroep:
beheerders van het buitengebied - het Vlaamse platteland: primair
naar bos-, land- en natuureigenaar, secundair naar professionelen,
exploitanten, professoren en docenten, professionele en hobbyist
beheerders, boomkwekers, zagerijen, denktanken, administraties
van het rurale beleid, enz.
• Periodiciteit: 4 x per jaar (maart, juni, september, december)
• Formaat geloten: A4 (297 x 210mm)

Mogelijkheden + tarieven
Advertentietarieven
Alle hieronder vermelde tarieven zijn exclusief BTW, geldend voor een
‘druk-klaar’ aangeleverd bestand. (Let op deadline inlevering p.2!)

Kortingen
Bij een frequentie van meerdere verschijningen per jaar wordt u de
volgende korting aangeboden

Volledige pagina 1/1
Halve pagina horizontaal 1/2
Een vierde pagina horizontaal 1/4
Halve pagina verticaal 1/2
Een vierde pagina verticaal 1/4
Publireportage per pagina

Twee verschijningen
Drie verschijningen
Vier verschijningen (een jaar)

€ 700
€ 370
€ 200
€ 370
€ 200
€ 700

3%
5%
7%

Toeslag
Enkel bij een volledige pagina op de cover 2 (pagina na de cover),
cover 3 (voorlaatste pagina) en cover 4 (achterkant van het ledenblad)
3 mm afloop voorzien op de cover 2, 3 en 4!
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C4 (achterkant - backcover)
+ 50%
C2 (pagina 2 - 2de cover)
+ 25%
C3 (voorlaatste pag. - 3de cover) + 25%

De afmetingen

1/2

1/4

cover 2, cover 3,

verticaal

verticaal

H 260 x B 88 mm

H 128 x B 88 mm

cover 4*
H 297 x B 210 mm
+ 3 mm afloop rondom

* Cover 2 = 2de pagina - Cover 3 = voorlaatste pagina
Cover 4 = achterkant

1/1
H 260 x B 180 mm

1/2 horizontaal
H 128 x B 180 mm

1/4 horizontaal
H 62 x B 180 mm

Sponsoringmogelijkheden - Blz. 5

Digital advertising Website
‘www.landelijk.vlaaderen’ is een digitaal platform gevuld met events,
nieuwsitems en visienota’s. De praktische handleiding voor de land,
bos- en natuureigenaars staat hier centraal met uiteenlopende
thema’s gaande van ruimtelijke ordening tot multifunctioneel
landbeheer.

Facts & figures
• Website: www.landelijk.vlaanderen
• Taal: Nederlands
• Unieke bezoekers/maand: 3.000

Mogelijkheden
• Sponsorlogo + clickthrough
• Afmeting: 800 x 400 px horizontaal

Tarieven
1 maand
3 maand

€ 325
€ 900

6 maand € 1250
12 maand € 1750

Landelijk Vlaanderen - Valérie Vandenabeele - tel. 02 217 27 40 of - redactie@landelijk.vlaanderen - Trierstraat 67 - 1040 Brussel

VERSIE 20181105

Home-pagina en pagina met sponsor op de website:
www.landelijk.vlaanderen
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Digital advertising Direct mailing
Maandelijkse nieuwsbrief met exclusieve uitnodigingen & luchtige
nieuwtjes.

Fact & figures
•
•
•
•

Nieuwsbrief: Landelijk Vlaanderen
Databestand: 1500 leden
Taal: Nederlands
Periodiciteit: gemiddeld 1x per maand

Mogelijkheden
• ‘Product placement’: logo vermelding + tekst in bestaande
nieuwsbrief
• E-mailing: nieuwsbrief van de sponsor wordt naar LV-databestand
gestuurd in bestaande template.

Tarieven
pp: € 525		
e-mailing: € 2100
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Sponsoringmogelijkheden in de maandelijkse nieuwsbrief
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Events
Een jaarlijks event voor alle leden met boeiende gastsprekers uit
binnen- en buitenland (ambassadeurs, politici,…). Een ideaal
netwerkmoment voor sponsors en leden.

Facts & figures
•
•
•
•

Event: Algemene Ledenvergadering
Doelgroep: alle leden, VIP’s, politiek, administratie,…
Aanwezigen: 100+
Periodiciteit: 1 keer per jaar

Mogelijkheden
• Hoofdsponsor
• eigen stand op het event
• plaatsen van promomateriaal: beachflag, banner,...
• logo vermelding op uitnodiging
• logo vermelding op de website
• mogelijkheid tot flyering
• Sponsor
• logo vermelding op uitnodiging
• logo vermelding op de website
• mogelijkheid tot flyering
Foto’s genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018
Abdij van Westmalle © Dirk Laenen

Tarieven
hoofdsponsor
sponsor 		

€ 3750
€ 1600
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