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SPORTIEF 

Zomervakanties / Wintervakanties

 Magazine, 48 pagina’s
 Verschijnt 2 x per jaar
 ®  5 januari, aanbod zomervakanties, 15.000 ex.
 ®  18 juli, aanbod wintervakanties, 15.000 ex.
 Verdeling per post naar
 ®  de leden Gezinssport Vlaanderen, 3.200 gezinnen
 ®  deelnemers winter en zomer vakantiepakketten  

   Gezinssport Vlaanderen, 6.800 gezinnen
 ®  de leden Gezinsbond + beurzen: 5.000 ex.

Gezinssport Vlaanderen vzw
De Gezinsbond verdedigt de belangen van 250.000 
gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Gezinssport Vlaanderen 
is de sportdienst van de Gezinsbond met meer dan 
550 aangesloten sportclubs en 38.000 sportieve en 
actieve gezinnen. Gezinssport Vlaanderen biedt een 
enorm en divers sportaanbod voor het volledige gezin. 
Naast actieve vakanties in binnen- en buitenland en het 
familievriendelijke wintersportaanbod (jaarlijks zo’n 3.500 
deelnemers), organiseren zij ook diverse grote sportevents.

Bereik nu meer dan 15.000 actieve leden 
gezinnen in Vlaanderen en Brussel met
de reisbrochures van Gezinssport 
Vlaanderen

zomervakanties
5 januari 2020

wintervakanties
18 juli 2020

 Bladprofiel SPORTIEF zomervakanties 

 Aanbod sportieve actieve vakanties op maat van de 
gezinssamenstelling:

 ®  Gezinnen met jonge kinderen
 ®  Gezinnen met kinderen
 ®  Exclusief éénoudergezinnen
 ®  Volwassenen en gezinnen met tieners
 ®  Exclusief 50-plussers
 ®  Grootouder-kleinkindvakantie
 De activiteiten focussen zich op:
 ®  Wandelen
 ®  Fietsen
 ®  Cultuur
 Verblijf met hotelformule in België en Europa (Oostenrijk, 

Duitsland, Slovenië, Italië en Griekenland
 De leden van Gezinssport Vlaanderen krijgen extra 

kortingen en voordelen

 Lezersprofiel 

Het magazine richt zich met haar aanbod van 
georganiseerde reizen naar:
 Gezinnen en families
 Actieve 50-plussers
 Ouders met kinderen
 Grootouders met kleinkinderen
 Eénoudergezinnen

 Proefnummer 

Mail uw adresgegevens naar peter@moizo.be

 Bladprofiel SPORTIEF wintervakanties 

 Aanbod all-in sneeuwvakanties
 ®  Verblijf (half- of volpension)
 ®  Busreis
 ®  Skipas
 ®  Verzekering
 ®  Huur materiaal
 ®  Nederlandstalige begeleiding
 ®  Periode van Kerst tot Pasen
 De activiteiten focussen zich op:
 ®  Skiën
 ®  Snowboarden
 ®  Langlaufen
 ®  Sneeuwgewenning
 ®  Wandelen
 Skigebieden in:
 ®  Oostenrijk
 ®  Italië
 De leden van Gezinssport Vlaanderen krijgen extra 

kortingen en voordelen



Info en reservatie www.moizomedia.be
Moizo  I  Bredabaan 960G  I  2170 Antwerpen 
Peter de Vester  I  T +32 (0)3 326 18 92  I  M +32 (0)497 55 15 41  I  E peter@moizo.be
Facturatie via Sprintmedium bvba I  Bredabaan 960G  I  2170 Antwerpen  I BE 0598 778 822www.moizo.be

 Technische specificaties voor het aanleveren van advertenties  

Certified, hoge resolutie pdf (300 dpi)
 Gebruikte beelden en illustraties hebben een minimum resolutie van 300 dpi
 Alle gebruikte lettertypen bijsluiten in de pdf
 Steunkleuren omzetten naar cmyk bij het aanmaken van de pdf

Het materiaal te bezorgen via e-mail (max. 10 Mb) aan peter@moizo.be

 Verschijnings- en reservatiedata 2020 

Editie  Maand  Seizoen Verschijning Reservatie Materiaal

1  januari  zomer 5 jan 2020 10 dec 2019 15 dec 2019

2  juli  winter 18 juli 2020 26 juni 2020 4 juli 2020
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Staand
B 90 x H 133 mm

Formaten

Bladspiegel
B 200 x H 285 mm

Liggend
B 188 x H 133 mm

Aflopend
B 200 x H 285 mm
+ 4 mm snit rondom

Aflopend
B 400 x H 285 mm
+ 4 mm snit rondom

 Tarieven 2020 in euro (excl. btw)  

 aantal advertenties per jaar  1x 2x

 % korting  - -5%

Formaat advertentie per inlassing in euro (excl. BTW)

 1/4 413 392

 1/2 575 546

 1/1 900 855

 cover 2 1.025 974

 cover 3 950 903

 cover 4 1.150 1.093

 spread 1.600 1.520

 losse bijlage prijs op aanvraag

 opmaak advertentie 80 euro / uur

spread


