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In de succesvolle reeks CG Concept XTRA brochures die bij elke uitgave van CG concept als thematische bijlage verschijnen,
pakken we in maart '22 uit met de XTRA | Bedrijven in de kijker. 
Hierin geven we toeleveranciers en andere stakeholders van tuinaannemers en bedrijven in de brede groensector
de mogelijkheid om zich voor te stellen aan de hand van een mooie reportage. 

In samenspraak met onze redactie maken we voor uw bedrijf een mooie reportage op 2 pagina's, middels een bedrijfsvoorstelling,
een interview of een portret van uw salesteam bijvoorbeeld. Alles wat u maar belangrijk vindt om aan de sector te tonen.
Als laatste pagina van deze documentatie vindt u alvast een voorbeeld van hoe we uw bedrijf in de kijker kunnen brengen.

De brochure wordt tweetalig uitgebracht (NL/FR) op een oplage van 8.000 exemplaren en verspreid onder de abonnees van 
CG concept en de leden van de Belgische Federatie voor Groenvoorziening. 
In de loop van de weken na verschijning, komen de reportages ook online uit via www.cgconcept.be en via de newsletters
van CG Concept. Wie eerst reserveert, eerst verschijnt.

Een artikel bestaat uit een spread van 2 pagina's met daarin om en bij de 250 woorden Nederlands en 250 woorden Frans,
geïllustreerd met een 4-tal hoge resolutiefoto's en een portretfoto en/of logo. Beelden komen uiteraard van u, maar wij kunnen
u bijstaan in uw ruwe tekstmateriaal of vragen een reporter om even contact op te nemen om het verhaal goed over te brengen.

CG Concept in een notendop

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

Verschijning Maart 2022

Modules & tarieven
Zie volgende pagina.



Modules & tarieven

Aflopend: bladspiegel
Nuttig: zetspiegel

XTRA-BROCHURE

Formaat Afmetingen Prijs advertentie Kost opmaak
(NL + FR)

1/1-pagina aflopend 274 mm H x 210 mm B (staand) € 1.550 € 300
1/1-pagina nuttig 244 mm H x 170 mm B (staand) € 1.550 € 300
1/2-pagina aflopend 132 mm H x 210 mm B (liggend) € 925 € 265
1/2-pagina aflopend 274 mm H x 100 mm B (staand) € 925 € 265
1/2-pagina nuttig 117 mm H x 170 mm B (liggend ) € 925 € 265
1/2-pagina nuttig 244 mm H x 80 mm B (staand ) € 925 € 265
1/4-pagina nuttig 117 mm H x 80 mm B (staand) € 670 € 165
Cover 2 of 3 274 mm H x 210 mm B (staand) € 2.075 € 300
(binnenzijde, aflopend)
Cover 4 274 mm H x 210 mm B (staand) € 2.600 € 300
(achterzijde, aflopend)
Reportage 2 pagina's € 1.750 € 350

Afmetingen & opmaak Aanlevering & contact
CG Concept werkt samen met Diract als reclameregie.

Pdf-formaat
Hoge resolutie (minimum 300 dpi) Gelieve uw ondertekende bestelbon alsook het nodige
CMYK-kleuren materiaal daarom door te sturen naar:

Aflopende advertenties: + 5 mm afloop,
verlies rugzijde 5 mm (gelijmde rug)

Els Van Nijverseel
rekad@diract.be
T: 09/296.20.83
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GEEN STEEN MAAR DÉ OPLOSSING 
VOOR EEN KLIMAATBESTENDIGE 
TOEKOMST VAN DE OPENBARE RUIMTE

UNE PIERRE ? NON. MAIS LA SOLUTION 
POUR UN ESPACE PUBLIC RÉSISTANT 

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Het ECOSAVE-Systeem:
Bij Klostermann Beton in Coesfeld  maken ze al meer dan 100 jaar 
betonstenen. 
Sinds 2019 horen ze tot de Berding Beton groep. Klostermann is dé 
producent van kwalitatief hoogwaardige esthetische inrichtingsmaterialen 
voor de openbare ruimte en exclusieve particuliere tuinen. 
Door gebruik te maken van de modernste productietechnieken zijn er 
oneindig veel mogelijkheden qua kleur, formaat en textuur. Of het nu gaat 
om gewassen, gestraalde of geslepen/gezoete oppervlaktes, Klostermann 
maakt het.  Hierdoor kan ook het straatmeubilair worden afgestemd op de 
bestrating. Bovendien is Klostermann een voortreffelijke keuze in het kader 
van duurzaamheid. 
Het hele productieproces is klimaatneutraal, dit wordt door het Instituut 
voor Bouw en Milieu in Duitsland (IBU) gecertificeerd middels het EPD.

Le système ECOSAVE
Chez Klostermann Beton, à Coesfeld, on fabrique des pavés ou dalles en 
béton depuis plus de 100 ans. 
Klostermann Beton fait partie du groupe Berding Beton depuis 2019.
Klostermann est LE fabricant de matériaux d’aménagement esthétiques de 
haute qualité destinés aux espaces publics et aux jardins privés exclusifs. 
L’utilisation des techniques de production les plus modernes permet de 
disposer d’une infinité de couleurs, de tailles et de textures. Qu’il s’agisse de 
surfaces lavées, sablées ou polies/poncées, rien n’arrête Klostermann. 
Le mobilier urbain peut ainsi être adapté au pavage, ce qui constitue un 
avantage supplémentaire.
Klostermann est aussi un excellent choix en matière de durabilité. 
Le processus de production est climatiquement neutre, ainsi que le certifie 
la déclaration environnementale du produit délivrée par l’institut allemand 

Men maakt uitsluitend gebruik van groene energie en in de grondstofbehoefte 
voorziet men grotendeels zelf door betonpuin te breken in een eigen breek- 
en recycle installatie
Klostermann loopt voorop in de esthetische, innovatieve en milieuvriendelijke 
inrichting van wegen, parkeerplaatsen en openbare pleinen.
Een mooi voorbeeld hiervan is het ECOSAVE-syteem.

Institut pour la construction et l’environnement (IBU — Institut für Bau 
und Umwelt).
Klostermann n’utilise que de l’énergie verte et le besoin de matières 
premières est largement couvert par le broyage de gravats de béton au sein 
de la propre usine de broyage et de recyclage de l’entreprise.
Klostermann est à l’avant-garde de l’aménagement esthétique, innovant et 
écologique des routes, des parkings et des espaces publics.
Le système ECOSAVE en est un bon exemple.

WWW.KLOSTERMANN-BETON.COM

Richard Hermans, Business ManagerOluptae nobis et quid maio et que nis exerepe 
lluptiae pos sitat velenditate voluptatur, et optus re occupta quiae. Nam, quatemodit 
occumque odicilita dolore recti dunto quodit, que et aborehent, sit fugit elias esto od 

quis ad utas aligent qui nectate pa porem harum reius, excerovide cus des est qui 
doloris con nit eni

Richard Hermans, Business ManagerOluptae nobis et quid maio et que nis exerepe 
lluptiae pos sitat velenditate voluptatur, et optus re occupta quiae. Nam, quatemodit 
occumque odicilita dolore recti dunto quodit, que et aborehent, sit fugit elias esto od 

quis ad utas aligent qui nectate pa porem harum reius, excerovide cus des est qui 
doloris con nit eni


