
COMBINATIEPAKKET CG CONCEPT

Bekom het juiste herhalingseffect door ons combinatiepakket:

- Uw advertentie in het jaarboek van CG Concept

- Uw advertentie in een uitgave van CG Concept naar keuze

CG Concept richt zich tot tuinarchitecten, landschapsarchitecten, tuinaannemers, groen- en technische diensten

van gemeenten, diensten ruimtelijke ordening, plannings- en studiebureau’s, architecten, aannemers omgevingswerken, 

projectontwikkelaars. Allen met een duidelijke visie, zich onderscheidend in hun vakgebied. Hij/zij is al lang niet meer de 

ontwerper of aanlegger van privétuintjes an sich, maar geeft degelijk klantenadvies over materialen en meubilair.

Daarnaast is hij/zij ook meer en meer betrokken bij de aanleg en het onderhoud van de openbare en sociale ruimte, 

recreatiedomeinen, sociale projecten, parken, bossen en golf- en andere sportterreinen.

CG Concept is tevens het ledenblad van de BFG. De Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG-FBEP), koepelorganisatie

voor de professionele tuinsector, verstevigde in 2018 de samenwerking met CG Concept om zo de sector nog meer en

beter te informeren. Nieuws en informatie van de BFG-partners wordt opgenomen hetzij in het vakblad CG Concept (print),

hetzij op de website van de BFG (online - www.bfg-fbep.be).

Frequentie Magazine: 4 print uitgaven per jaar in 2 talen

Newsletter: 52 per jaar in 2 talen

Website: dagelijkse actualisatie - www.cgconcept.be

Oplages print Nederlandstalige versie: 5.000 exemplaren

Franstalige versie: 3.000 exemplaren

Verschijningsdata 1 maart 2022

24 mei 2022

1 september 2022

1 december 2022

Het jaarboek, een handig naslagwerk
In december 2022 lanceren CG Concept en Belgische Federatie 

Groenvoorzieners voor de vierde maal het Jaarboek van de

Belgische Groensector (verschijning 16 december 2022).

Dit vooraanstaande jaarboek zal een helder beeld geven van de

belangrijkste toeleveranciers en spelers in de Belgische groensector,

met een handig overzicht van de meest vooraanstaande producten die aanwezig zijn op de markt.

Daarnaast vinden lezers ook belangrijke informatie omtrent nieuwe trends, beleid, technieken en actuele projecten.

Op heldere en overzichtelijke manier geeft het jaarboek inzicht in alle aspecten van de Belgische groensector,

met een overzicht van toeleveranciers, ingedeeld in duidelijke categorieën.

De doelgroep van dit jaarboek zijn tuinaannemers en -architecten, groendiensten van gemeenten, overheidsinstellingen,

studiebureau’s en toeleveranciers in de groensector.

Verspreiding Gerichte gratis verspreiding naar alle 8.000 professionals die CG Concept lezen alsook de 1.200 leden van BFG .

Het jaarboek kan eveneens tegen betaling verkregen worden via de webshop www.cgconcept.be.

Daarnaast worden bepaalde aspecten uit het boek verder online uitgelicht op www.cgconcept.be.



Modules & tarieven

Aflopend: bladspiegel

Nuttig: zetspiegel

JAARBOEK CG CONCEPT - DECEMBER 2022 - VERSCHIJNT IN BEIDE LANDSDELEN

Formaat Afmetingen Prijs advertentie Kost opmaak
1/1-pagina aflopend 300 mm H x 230 mm B (staand) € 1.550 € 300

1/1-pagina nuttig 270 mm H x 190 mm B (staand) € 1.550 € 300

1/2-pagina aflopend 145 mm H x 230 mm B (liggend) € 925 € 265

1/2-pagina nuttig 130 mm H x 190 mm B (liggend ) € 925 € 265

1/4-pagina nuttig 130 mm H x 90 mm B (staand) € 670 € 165

Cover 2 of 3 300 mm H x 230 mm B (staand) € 2.075 € 300

(binnenzijde, aflopend)

Cover 4 300 mm H x 230 mm B (staand) € 2.600 € 300

(achterzijde, aflopend)

Publireportage 2 pagina's € 1.550 € 300

Publireportage 3 pagina's € 2.600 € 300

CG CONCEPT - UITGAVE NAAR KEUZE

Formaat Afmetingen Prijs advertentie Prijs advertentie Kost opmaak
1 landsdeel 2 landsdelen

1/1-pagina aflopend 274 mm H x 210 mm B (staand) € 1.550 € 1.850 € 300

1/1-pagina nuttig 244 mm H x 170 mm B (staand) € 1.550 € 1.850 € 300

1/2-pagina aflopend 132 mm H x 210 mm B (liggend) € 925 € 1.135 € 265

1/2-pagina aflopend 274 mm H x 100 mm B (staand) € 925 € 1.135 € 265

1/2-pagina nuttig 117 mm H x 170 mm B (liggend ) € 925 € 1.135 € 265

1/2-pagina nuttig 244 mm H x 80 mm B (staand ) € 925 € 1.135 € 265

1/4-pagina nuttig 117 mm H x 80 mm B (staand) € 670 € 825 € 165

Cover 2 of 3 274 mm H x 210 mm B (staand) € 2.075 € 2.475 € 300

(binnenzijde, aflopend)

Cover 4 274 mm H x 210 mm B (staand) € 2.600 € 3.100 € 300

(achterzijde, aflopend)

Publireportage 2 pagina's € 1.800 € 2.075 € 300

Publireportage 3 pagina's € 2.700 € 3.100 € 300

Aanlevering & contact EXTRA'S indien combinatie jaarboek en CG Concept
CG Concept werkt samen met Diract als reclameregie. Als u snel beslist krijgt u bij uw printadvertenties volgende

extra's volledig gratis:

Gelieve uw ondertekende bestelbon alsook het nodige

materiaal daarom door te sturen naar: - Een banner op de website van CG Concept
Deze wordt actief gezet zodra wij uw getekende bestel-

bon hebben ontvangen en die loopt tot 3 maanden na

het verschijnen van het jaarboek.

Els Van Nijverseel
rekad@diract.be - Een redactionele vermelding in één van onze 
T: 09/296.20.83 wekelijkse nieuwsbrieven

Afmetingen & opmaak

Pdf-formaat

Hoge resolutie (minimum 300 dpi)

CMYK-kleuren

Aflopende advertenties: + 5 mm afloop,

verlies rugzijde 5 mm (gelijmde rug)


