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 Chic Gardens, het glossy magazine voor high end outdoor living

In elke editie weten we de lezer weer te verrassen met de best geselecteerde  
tuinen, (dak)terrassen, buitenruimtes in Nederland en België. Maar ook  
bezienswaardige projecten wereldwijd komen uitgebreid aan bod. Stuk voor stuk 
zijn het boeiende artikelen geïllustreerd met prachtige foto’s. CG is dé  
referentie op het vlak van outdoor design: terrassen, zwembaden, poolhouses,  
tuinverlichting, kunst, buitenmeubelen ..., dit alles in het kader van buitengewone 
en innovatieve tuinarchitectuur. 

Van Chic Gardens THE DUTCH EDITION komt jaarlijks een voorjaarseditie uit;  
hoogstaand én inspirerend als bewaarexemplaar. Het luxe magazine  wordt  
ondersteund door een kwalitatief online platform met name een website,  
newsletters en andere social media.

HET IS MEER DAN ENKEL ADVERTEREN
Als CG partner verschijnt je bedrijf op de CG website en automatisch in de  
nieuwsbrief, op instagram, facebook .. Jouw nieuwsberichten, productlanceringen,  
video’s en andere kwalitatieve berichten worden door onze redacteuren verwerkt 
met, uiteraard, een link naar je eigen website. Daarnaast verschijnen jouw 
nieuwsberichten tussen het andere redactionele nieuws.

Hoe werkt het? Wanneer het je past, stuur je ons de informatie (tekst, foto’s of video) 
door en wij zorgen voor een professionele verwerking van de gegevens.



CHIC GARDENS THE DUTCH EDITION 2020 
de eerste uitgave in 2020. Succesvol gelanceerd 
in Nederland tijdens Masters of Luxury.                                       

THEMA’S 2021THEMA’S 2021
fashion for gardens: nieuwigheden  fashion for gardens: nieuwigheden  •  outdoor design: opvallende trends op vlak van kleur  outdoor design: opvallende trends op vlak van kleur  
blikvangers: high back chairs, so soft sofa’s, poefs  blikvangers: high back chairs, so soft sofa’s, poefs  •  beregenen/bewateren van tuinen beregenen/bewateren van tuinen 
outdoor party  outdoor party  •    zwembadspecial zwembadspecial     •   terrasoverkappingen/luifels/verwarming    terrasoverkappingen/luifels/verwarming  
nieuwe terrastegels  nieuwe terrastegels  •  materiaal in de kijker: thermisch behandeld hout  materiaal in de kijker: thermisch behandeld hout  •  tuinpoorten  tuinpoorten  
robotmaaiers  robotmaaiers  •  buitenverlichting  buitenverlichting  •  kunst in de tuinkunst in de tuin        



TECHNISCHE GEGEVENS CHIC GARDENS THE DUTCH EDITION 2021

Taal                                       Nederlands

Bladspiegel                         240 mm  breed x 280 mm hoog
Zetspiegel                            200 mm breed  x 240 mm hoog

Papiersoort                          mat, coated feeling, hoge drukkwaliteit

Materiaal                              PDF hoge resolutie

Aflopende advertenties      + 3 mm afloop, verlies rugzijde 5 mm (gelijmde rug), rugdikte 9 mm

Beeldmateriaal                    300 DPI CMYK

FORMATEN

formaat 1/1 pagina
240b x 280h mm

formaat 1/2 pagina in hoogte
102b x 250h mm

formaat 1/2 pagina in breedte
210b x 122h mm

formaat 1/4 pagina
102b x 122h mm

Crossmediaal             
printuitgave, website, newsletter, digitaal platform

Frequentie                 
Chic Gardens THE DUTCH EDITION  = 1 printuitgave per jaar, in het voorjaar
newsletter: 2-wekelijks
website: dagelijkse actualisatie

Oplage print              
Nederlandse versie 20.000 ex.  (NL)

Verspreiding               
op de winkelvloer door Betapress, exclusieve verdeling in designhotels, 
abonnementen, evenementen, vakbeurzen, webshop uitgeverij

Website & instagram                   
www.chicgardens.nl
@chicgardens



Neem CONTACT met ons op

Hoofdredacteur 
Jolanda Swyzen-Bock  - tel. +32 (0) 494 65 15 44  of +31 (0) 6 38 29 97 40 - jolanda@rekad.be

Grafische vormgeving
Peter De Jaegher - tel. + 32 (0) 14 28 60 80 - peter@psg.be

Coördinatie advertenties
Kurt Sybens - tel. + 32 (0)14 28 60 73 - info@rekad.be

Uitgever
Lieven Hemschoote - uitgeverij Rekad - tel. +32 (0)14 28 60 80

ADVERTENTIETARIEVEN 

2/1                                                                            € 2.130

1/1                                                               € 1.800

1/2                                                               € 1.000

1/4                                                               €    650

1/8    een redactioneel item  bij nieuwigheden  en thema’s           €    250

Pagina naast inhoudstafel                         € 1.415
 
Openingsspread (2/1)                               € 2.760

Binnencover                                               € 2.765
  
Achtercover                                                    € 2.980


