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Volledige pagina: 297x210mm + 5mm overloop / bladspiegel 267x175mm

Halve pagina: 267x85 mm

1/4 pagina: 131x85 mm

1/8 pagina: 65x85 mm

Cover 4 (achterkant)

Binnencover (voor- of achteraan)

Volledige pagina

Halve pagina

1/4 pagina

1/8 pagina

Losse insert A6

€ 1240

€ 1190

€ 990

€ 690

€ 490

€ 240

€ 990
Andere formaten insert op aanvraag Prijzen exclusief btw

Bereik: 10.000 lezers

5.000-tal gezinnen (onderzoek toont
aan dat gemiddeld 2,3 mensen per gezin de
Reiskrant lezen)

158 Vlaamse bibliotheken bieden
Reiskrant aan in hun leeszaal

100 reisbureaus, toeristische
diensten en reisagenten zijn vaste
abonnee
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>
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Advertentietarieven

Reiskrant
Jouw boodschap voor meer dan
10.000 reislustige lezers

Reiskrant verschijnt vier keer per jaar. In elke editie verdiept het
tijdschrift zich in een land, streek of stad, op diverse manieren (reizen
per fiets, met kinderen, backpacken...). Deze verdiepende insteek
wordt afgewisseld met frisse, kortere artikels over een andere
bestemming of een ander thema. Tot slot bereiken we de jonge
reiziger met de rubriek Start to Travel en is er plaats voor interactie
met & tussen reizigers in de Logiestips en Zoekertjes.
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Bereik

Advertentietarieven

wegwijzer.be
Word gezien op een van de grootste
reiswebsites van Vlaanderen!

Weergave op homepage

Koppeling met 1 Thema of Land

Koppeling met trefwoord,
stad of plaats naar keuze

Extra Thema of Land

Extra trefwoord naar keuze

€ 490

€ 340

€ 190

€ 175

€ 75

Reizigers die Nederlandstalige informatie zoeken, komen snel bij ons
terecht. Het publiek is divers qua leeftijd en interesses maar ook
nicheproducten worden vaak gezocht. Gebruikers geven aan dat ze
in hoge mate onze onafhankelijkheid en betrouwbaarheid waarderen.

2 miljoen pageviews

45.000 geregistreerde gebruikers

125.000 bezoekers per maand

>

>

>

Startprijs

Eerste 5 trefwoorden

Weergave op homepage

Extra Thema of Land

Extra trefwoord

€ 140

gratis

gratis

€ 59

€ 29
Prijzen exclusief btw

Vaste advertentiebanner (per jaar) Tijdelijke actie (per week)

Lever de banners aan in 2 liggende formaten: 1200x200px (desktop) en 330x280px (mobiel).

Koppel één of meer trefwoorden aan je banner, zodat deze verschijnt op alle pagina's met
dat trefwoord. De meest gebruikte zoektermen zijn landen en bestemmingen. Gebruikers
zoeken vaak op basis van een 10-tal standaard Thema's, zoals Reizen met Kinderen,
Wandelen, Fietsen, Natuur...

Als er voor een bepaald trefwoord of zoekresultaat meerdere adverteerders zijn, worden de
banners afwisselend weergegeven.

Als onafhankelijke organisatie publiceren we geen publireportages. De advertentieruimte
gaat naar zorgvuldig geselecteerde partners, met een meerwaarde voor onze leden.



Prijs exclusief btw

Maandelijkse nieuwsbrief € 980

Bereik

30.000 abonnees

34% open rate
(open rate Toerisme = 20%)

>

>

Advertentietarieven

Nieuwsbrief
Jouw digitale boodschap op een
snelle en efficiënte manier

De maandelijkse nieuwsbrief informeert reislustigen over het reilen en
zeilen binnen Wegwijzer: wedstrijden, evenementen, promoties... Met
een actuele blik delen we advies en tips over het reislandschap en
zorgvuldig geselecteerde reisorganisaties of -winkels.



Bereik

Advertentietarieven

buitenlandskamp.be
Bereik jeugdverenigingen
op het juiste moment!

Exclusief (*)

Link op relevante landenpagina's

Logo in footer op elke pagina

Logo op homepage

Logo full-color

Logo monochrome

Prijs/jaar (excl. btw)

€ 300

€ 200

€ 150

€ 100

€ 100

€850

€ 200

€ 150

€ 100

€ 50

€ 500

€ 150

€ 100

€ 100

€350

€ 200

€ 200

€ 100

€ 50

€ 150

Buitenlandskamp.be is het startpunt voor elke jeugdvereniging die
een buitenlands kamp voorbereidt. De interactieve kaart als
eyecatcher toont 1000 kampadressen die jeugdverenigingen aan
elkaar aanbevelen. Jongeren grijpen gretig naar de gratis landeninfo,
boordevol praktische tips en adressen. Honderden kampverslagen en
draaiboeken zetten hen op de goede weg.

250.000 pageviews

20.000 bezoekers per maand
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Prijzen exclusief 21% btw

1/1 pagina: 240 x 160mm 1/2 pagina: 120x 160 mm

Overzicht infostanden vorige editie op reismarkt-brugge.be
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Benedenzaal 2 x 2 meter

Bovenzaal 2 x 2,5 meter

€ 170

€ 275

1/ 1 pagina

1/2 pagina

€ 300

€ 150

Bereik: 4000 reizigers
reisliefhebberrsBackpackers, wandelaars,

fietsers, citytrippers,
wereldreizigers,...

Jongeren < 26 gratis toegang
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>

Tarieven

Infostand Advertentie programmabrochure

Reismarkt
Qualitytime met 4000 reizigers

Vlaanderens alternatieve reisbeurs strijkt jaarlijks neer in de
Stadshallen van Brugge in februari of maart. Meer dan 40
gespecialiseerde reisorganisaties bieden informatie en inspiratie over
o.a. taalreizen, vrijwilligerswerk, wandel- en fietsvakanties,
interculturele uitwisseling... Daarnaast voorzien reiswinkels een
rijkelijk aanbod van reisgidsen en – kaarten, kledij en uitrusting voor
wandel- en bergsportvakantie. Met tal van wedstrijden en
weggeefacties prikkelen exposanten de enthousiaste reizigers.



info@wegwijzer.be 050 44 06 46

Interesse?
Neem vrijblijvend contact op

Denk je eraan om te adverteren? Of wil je onze leden een korting
bieden voor jouw product?

We steken graag de koppen samen en vinden de gepaste formule
voor jou. Ruilovereenkomsten en kortingen zijn bespreekbaar.

Met je eigen ogen zien? We sturen kosteloos een exemplaar van de
Reiskrant op.



Adverteerders
die ons select en actief
reizigerspubliek aanspraken


