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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE Marc Cruyplant - Sales manager tuincluster - marc.cruyplant@vipmedia.nl
            +31 (0)76 530 17 28 - +32 (0)3 645 53 02 - +32 (0)475 68 26 45
NL/BE Edwin Fijnaut - Online sales manager - edwin@vipmedia.nl - +31 (0)6 24 49 94 91

Interesse?

Bereik direct uw doelgroep via onze tuin-community

Onze diensten op maat van uw eigen merk

Wilt u vakkundige redactie- en marketingondersteuning voor uw website, 
catalogus, brochure of nieuwsbrief? Wij helpen u graag verder.

• Tekst en redactie • Website • Vormgeving, ontwerp en design

• Video • Brochures • Vertalingen

• Foto • Dedicated e-mailing • Magazine op maat

Meer details vindt u op de uitgebreide dienstenfiche.

Magazines
• Tuinseizoen

• Tuinontwerp

• Landidee

• De Tuin op Tafel

Websites, newsletters, Facebook, ...
• Tuinseizoen.com

• Landidee.nl

• Detuinoptafel.com

Campagnes op maat
• Advertorials

• Dedicated nieuwsbrieven

• Facebook-acties

• Lezerskortingen en puzzelprijzen

• Onze creativiteit, uw doel

Meer dan 135.000 unieke 
bezoekers per maand

Meer dan 100.000 ex.  
in circulatie

Ontdek het grootste on- en offline 
mediaplatform over tuinen en 
landelijk leven van de Benelux
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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE Marc Cruyplant - Sales manager tuincluster - marc.cruyplant@vipmedia.nl
            +31 (0)76 530 17 28 - +32 (0)3 645 53 02 - +32 (0)475 68 26 45
NL/BE Edwin Fijnaut - Online sales manager - edwin@vipmedia.nl - +31 (0)6 24 49 94 91

Interesse?

Communiceer met 
meer dan 500.000 

liefhebbers van tuinen 
en landelijk leven!

Kom in contact met 
500.000 tuin- en 
natuurliefhebbers 
door middel van één 
mediaplatform!

Maak kennis met Tuinseizoen en Tuinontwerp, twee titels uit de Vipmedia
Tuincommunity. Via dit mediaplatform kunt u communiceren naar een 
interessante doelgroep, namelijk liefhebbers van tuinen en landelijk leven  
en dit zowel off- als online, via magazines, websites, nieuwsbrieven en  
social media.
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uw merk

websites

social
media

merchandising

w
ebshops

nieuwsbrieven

content

specials
marketingpr

in
t

tuin en landelijke
community

Doelgroepprofiel Tuinseizoen
Tuinseizoen is een inspirerend magazine, boordelvol praktische tips voor sier- en 

moestuinen, terrassen en vijvers.

•  Leeftijd: 40 jaar en ouder 

• Geslacht: overwegend vrouw

• Gezin: bij meer dan de helft leest de man mee 

• Inkomen: 1,5 x modaal en hoger

• Sociale klasse: hogere met een bovengemiddeld bestedingsgedrag 

• Niveau hobby: ervaren tuinier

• Tuin: beschikken over een meer dan gemiddeld grote tuin 

• Leesgedrag: bewaren het magazine gemiddeld 3 jaar en herlezen het regelmatig

• Andere interesses: fietsen, wandelen, klussen, koken, uitstapjes maken,  

lezen en puzzelen

• Aankoopgedrag: zijn zeer postordergevoelig, kopen regelmatig online 
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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE Marc Cruyplant - Sales manager tuincluster - marc.cruyplant@vipmedia.nl
            +31 (0)76 530 17 28 - +32 (0)3 645 53 02 - +32 (0)475 68 26 45
NL/BE Edwin Fijnaut - Online sales manager - edwin@vipmedia.nl - +31 (0)6 24 49 94 91

Interesse?

Omschrijving Formaat b x h Prijs NL € Prijs BE €

1/4 staand 97 x 138 mm 775 625

1/2 liggend 198x 138 mm 1.275 1.075

1/2 staand 97 x 280 mm 1.275 1.075

1/1 aflopend 228 x 300 mm* 2.350 1.900

Extra: oplopende kortingen bij meerdere plaatsingen

Aanvullende tarieven** Cover 2 of 3 +15%

 Cover 4 +25%

*   Aflopend +3 mm afloop rondom en met snijtekens

** Bijsluiters, inserts, productplussen op aanvraag

>  Aanleveren als certified PDF bestand, 300 dpi met snijtekens en 3 mm afloop/bleed 

rondom. Uiterlijk 4 weken vóór verschijningsdatum.

TUINSEIZOEN

• Verschijnt 10x per jaar

• 100.000 bereik print

• Abonnees en losse verkoop

• Extra beurzen en evenementen

• Korting bij meerplaatsing

• Insert op aanvraag

      Magazine
MEDIAKAART 2018

Omschrijving Formaat b x h Prijs €

Sidebanner groot 300 x 210 px 350 p/mnd

Sidebanner normaal 300 x 100 px 185 p/mnd

Commercieel nieuwsitem* per plaatsing 495

* +/- 200 woorden + 1 beeld + link

WWW.TUINSEIZOEN.COM

• 82.000 hits per maand

• 78.000 unieke bezoekers

• 120.000 pageviews

      Website

Omschrijving Soort Prijs €

Nieuwsbrief artikel / banner* In overleg 450

*25 woorden + 1 beeld + link  

Nieuwsbrief Dedicated 1.500

TUINSEIZOEN

• Verschijnt 10x per jaar

• 11.000 abonnees

        Nieuwsbrief

Omschrijving Soort Prijs €

Commerciële post Item 295 per plaatsingTUINSEIZOEN

• +5.000 Likes en groeiend

      Facebook

Editie Periode Verschijning

 1 jan/feb 21-12-2017

 2 maart 22-02-2018

 3 april 22-03-2018

 4 mei 19-04-2018

 5 juni 17-05-2018

 6 juli 14-06-2018

 7 augustus 19-07-2018

 8 september 16-08-2018

 9 oktober 20-09-2018

 10 nov/dec 18-10-2018
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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE Marc Cruyplant - Sales manager tuincluster - marc.cruyplant@vipmedia.nl
            +31 (0)76 530 17 28 - +32 (0)3 645 53 02 - +32 (0)475 68 26 45
NL/BE Edwin Fijnaut - Online sales manager - edwin@vipmedia.nl - +31 (0)6 24 49 94 91

Interesse?

Communiceer met 
meer dan 500.000 

liefhebbers van tuinen 
en landelijk leven!

Doelgroepprofiel Specials
Tuinontwerp is er voor mensen die net verhuisd zijn of die de tuin willen renoveren. 

Het magazine staat boordevol compleet uitgewerkte, eigentijdse ontwerpen voor grote 

en kleine tuinen en dakterrassen. Tuinontwerp besteedt ook aandacht aan tuinmeubelen, 

verlichting, terras, water en trendy planten.

•  Leeftijd: 30 jaar en ouder

• Geslacht: zowel vrouwen als mannen

•  Gezin: gezinnen met kinderen

• Inkomen: tweeverdieners met een bovengemiddeld inkomen, 1,5 en hoger

• Tuin: hebben een nieuwe tuin of willen hun tuin compleet renoveren 

• Aankoopgedrag: zijn bereid om te investeren en zijn online vrij actief
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      Specials
Omschrijving Formaat b x h Prijs €

1/4 staand 97 x 138 mm 625

1/2 liggend 198 x 138 mm 1.075

1/2 staand 98 x 280 mm 1.075

1/1 aflopend 228 x 300 mm* 1.900

Aanvullende tarieven** Cover 2 of 3 +15%

 Cover 4 +25%

*   Aflopend +3 mm afloop rondom en met snijtekens

** Bijsluiters, inserts, productplussen op aanvraag

>  Aanleveren als certified PDF bestand, 300 dpi met snijtekens en 3 mm afloop/bleed 

rondom. Uiterlijk 4 weken vóór verschijningsdatum.

TUINONTWERP

• Verschijnt 2x per jaar

Editie Periode Verschijning

 1 NL lente 06-03-2018

 1 BE lente 06-03-2018

 2 NL zomer 24-04-2018

 2 BE zomer 17-05-2018
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Interesse?

Communiceer met 
meer dan 500.000 

liefhebbers van tuinen 
en landelijk leven!

Kom in contact met 
500.000 tuin- en 
natuurliefhebbers 
door middel van één 
mediaplatform!
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Maak kennis met Landidee, een titel uit de Vipmedia Tuincommunity.
Via dit mediaplatform kunt u communiceren naar een interessante 
doelgroep, namelijk liefhebbers van tuinen en landelijk leven en dit zowel  
off- als online, via magazines, websites, nieuwsbrieven en social media.

uw merk

websites

social
media

merchandising

w
ebshops
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content

specials
marketingpr
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tuin en landelijke
community

Doelgroepprofiel LandIdee
LandIdee staat boordevol tips en ideeën voor iedereen die geniet van het buiten- en 

binnenleven. Elk nummer is geïnspireerd op het seizoen waarin het verschijnt en besteedt 

veel aandacht aan natuur, dieren, feelgood, cultureel erfgoed, tuinieren, koken, interieur en 

gezondheid.

•  Leeftijd: vanaf 40 jaar en ouder

• Geslacht: overwegend vrouwen

• Gezin: gem. 2 gezinsleden, wonen landelijk, bij meer dan de helft leest de man mee 

• Inkomen: 1,5 x modaal en hoger

• Sociale klasse: hogere met een bovengemiddeld bestedingsgedrag 

• Interesses: interieur, woonideeën, bio, natuur, huisdieren, tuin, koken, fietsen, klussen 

en vakanties

• Leesgedrag: 90% leest bijna alles, bewaren het magazine gemiddeld 2 jaar en 

herlezen het regelmatig

• Aankoopgedrag: zijn postordergevoelig, kopen vaak online 
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Interesse?

      Magazine
Omschrijving Formaat b x h Prijs €

1/4 staand 97 x 138 mm 875

1/2 liggend 198 x 138 mm 1.450

1/2 staand 97 x 280 mm 1.450

1/1 aflopend 230 x 297 mm* 2.625

Extra: oplopende kortingen bij meerdere plaatsingen

Aanvullende tarieven** Cover 2 of 3 +15%

 Cover 4 +25%

* Aflopend +3 mm snijwit rondom en met snijtekens

** Bijsluiters, inserts, productplussen op aanvraag

>  Aanleveren als certified PDF bestand, 300 dpi met snijtekens en 3 mm afloop/bleed 

rondom. Uiterlijk 4 weken vóór verschijningsdatum.

LANDIDEE

• Verschijnt 7x per jaar

• 150.000 bereik digitaal en print

• Abonnees en losse verkoop

• Extra beurzen en evenementen

• Korting bij meerplaatsing

• Insert op aanvraag

• Speciale Kersteditie

MEDIAKAART 2018

Editie Periode Verschijning

 1 feb/mrt 10-01-2018

 2 mrt/april 07-03-2018

 3 mei/jun 18-04-2018

 4 jul/aug 13-06-2018

 5 aug/sep 08-08-2018

 6 okt/nov 26-09-2018

 7 dec/jan 14-11-2018

  Kerstspecial 11-10-2018

Omschrijving Formaat b x h Prijs €

Sidebanner groot 300 x 320 px 295 p/mnd

Sidebanner normaal 300 x 100 px 155 p/mnd

Commercieel nieuwsitem* per plaatsing 395

*+/- 200 woorden + 1 beeld + link

WWW.LANDIDEE.NL

• 28.000 hits per maand

• 27.000 unieke bezoekers

• 40.000 pageviews

      Website

Omschrijving Soort Prijs €

Nieuwsbrief artikel / banner In overleg 450

*25 woorden + 1 beeld + link  

Nieuwsbrief Dedicated 1.500

LANDIDEE

• Verschijnt 12x per jaar

• 9.000 abonnees

        Nieuwsbrief

Omschrijving Soort Prijs €

Commerciële post Item 295 per plaatsingLANDIDEE

• +3.500 Likes en groeiend

      Facebook



Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
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Interesse?

Communiceer met 
meer dan 500.000 

liefhebbers van tuinen 
en landelijk leven!

Kom in contact met 
500.000 tuin- en 
natuurliefhebbers 
door middel van één 
mediaplatform!

Maak kennis met De Tuin op Tafel, een titel uit de Vipmedia Tuincommunity.
Via dit mediaplatform kunt u communiceren naar een interessante 
doelgroep, namelijk liefhebbers van tuinen en landelijk leven en dit zowel  
off- als online, via magazines, websites, nieuwsbrieven en social media.
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Doelgroepprofiel De Tuin op Tafel
In De Tuin op Tafel geeft hoofdredacteur Angelo Dorny uitgebreide informatie over het 

kweken van groenten, fruit en kruiden. Naast de fraaie foto’s en de talloze tips & tricks over 

het moestuinieren, biedt het tijdschrift leuke recepten voor originele en creatieve gerechten 

met de oogst uit eigen tuin.

•  Leeftijd: 30 jaar en ouder

• Geslacht: overwegend vrouw

• Inkomen: 1,5 x modaal

• Opleiding: basis tot hogere opleiding 

• Niveau hobby: beginnend tot ervaren moestuinier

• Tuin: beschikken over een eigen tuin of telen in de kas, op het balkon of in een volkstuin 

• Interesses: tuinieren, koken, lezen, fietsen, klussen en uitstapjes in eigen land

• Aankoopgedrag: zijn online vrij actief via webshops



Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
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Interesse?

MEDIAKAART 2018

Omschrijving Formaat b x h Prijs €

1/4 staand 95 x 122 mm 775

1/2 liggend 200 x 122 mm 1.350

1/2 staand 95 x 255 mm 1.350

1/1 aflopend 210 x 265 mm* 2.275

Extra: kortingen bij meerdere plaatsingen

Aanvullende tarieven** Cover 2 of 3 +15%

 Cover 4 +25%

* Aflopend +3 mm afloop rondom en met snijtekens

** Bijsluiters, inserts, productplussen op aanvraag

>  Aanleveren als certified PDF bestand, 300 dpi met snijtekens en 3 mm afloop/bleed 

rondom. Uiterlijk 4 weken vóór verschijningsdatum.

DE TUIN OP TAFEL

• Verschijnt 4x per jaar

• 45.000 bereik in print

• Abonnees en losse verkoop

• Speciale Kersteditie

      Magazine

Editie Periode Verschijning

 1 mrt/apr 08-03-2018

 2 mei/jun 03-05-2018

 3 jul/aug 05-07-2018

 4 sep/okt 06-09-2018

Omschrijving Formaat b x h Prijs €

Sidebanner groot 280 x 280 px 295 p/mnd

Sidebanner normaal 280 x 93 px 155 p/mnd

Commercieel nieuwsitem* per plaatsing 450

*+/- 200 woorden + 1 beeld + link

WWW.DETUINOPTAFEL.COM

• 42.000 hits per maand

• 31.000 unieke bezoekers

• 43.000 pageviews

Omschrijving Soort Prijs €

Nieuwsbrief artikel / banner* In overleg 450

*25 woorden + 1 beeld + link   

Nieuwsbrief Dedicated 1.500

DE TUIN OP TAFEL

• Verschijnt 12x per jaar

• 10.000 abonnees

        Nieuwsbrief

      Website

Omschrijving Soort Prijs €

Commerciële post Item 295 per plaatsingDE TUIN OP TAFEL

• +7.000 Likes en groeiend

      Facebook




