
Wie zijn we?
De Koepel van Attracties & Musea, opgericht in 1988, is de 
koepelorganisatie van alle attracties en musea in Vlaanderen 
en Brussel. Ze verdedigt als enige representatieve sector-
vereniging de belangen van de hele sector in het algemeen 
en van haar meer dan 200 leden in het bijzonder. 
De organisatie staat ook in voor een sterke promotionele 
ondersteuning van de sector en inspireert en stimuleert 
toeristen en daguitstappers om de vele (ont)spannende 
attracties en unieke musea in ons land te bezoeken. 
Daarnaast ontwikkelt de Koepel van Attracties & Musea 
initiatieven rond vorming en opleiding en organiseert ze 
netwerkactiviteiten om de banden tussen de attracties en 
musea onderling te verstevigen.
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Wat doen we?
Jaarlijks pakt de Koepel van Attracties & Musea uit met verschillende handige publicaties, 
boordevol informatie en inspiratie voor toeristen en daguitstappers. 

  1) Infopocket
   . oplage: 60.000 exemplaren
   . inhoud: info over meer dan 500 attracties en musea
   . aantal pagina’s: ca. 220 pagina’s
   . formaat: 210 mm hoog x 120 mm breed
   . publiek: trouw publiek van (groot)ouders van gezinnen met (klein)kinderen
   . distributie: gratis verspreid in Vlaanderen en Brussel in de eerste helft van 
    februari via 200 attracties en musea, 250 diensten voor toerisme en 500 
    logeeradressen (met 80% Vlaamse bezettingsgraad)

2) Zomermagazine
. oplage: 60.000 exemplaren
. inhoud: inspiratie voor zomerse uitstapjes in eigen land
. aantal pagina’s: ca. 120 pagina’s
. formaat: 255 mm hoog x 185 mm breed
. publiek: jonge gezinnen en medioren op zoek naar een leuke daguitstap
. distributie: gratis verspreid in Vlaanderen en Brussel in de tweede helft

    van juni via 200 attracties en musea en 250 diensten voor toerisme

   3) Vakantieboek
        . oplage: 60.000 exemplaren
        . inhoud: doe-pagina’s voor kinderen tot 12 jaar
        . aantal pagina’s: ca. 60 pagina’s
        . formaat: 240 mm hoog x 167 mm breed
        . publiek: kinderen tot 12 jaar en hun (groot)ouders
        . distributie: gratis verspreid in Vlaanderen en Brussel in de tweede helft  
         van juni via 200 attracties en musea en 500 logeeradressen

4) Website www.riebedebie.be
. complete viertalige portaalwebsite voor Vlaanderen en Brussel
. contactgegevens van meer dan 500 verschillende attracties en musea
. gedetailleerde informatie van ca. 250 pret- en themaparken, musea, historische en culturele sites,  

    natuurdomeinen, dierenparken en waterattracties 
. unieke reportages, exclusieve interviews en nieuwsberichten heet van de naald
. gebruikers per maand in 2019: van 20.866 (april) tot 33.280 (augustus)
. van 19 augustus 2018 tot en met 19 augustus 2019: 198.000 unieke bezoekers en 235.800 pageviews

5) Sociale media
. de Riebedebie-familie groeit snel uit tot een sterke en trouwe community
. www.facebook.com/riebedebie: 4.337 volgers

    - augustus 2019: 13.059 bereikte personen per bericht
    - augustus 2019: 2.059 betrokkenheid per bericht

. www.instagram.com/riebedebie: 1.281 volgers�

de Riebedebie-familie groeit snel uit tot een sterke en trouwe communityde Riebedebie-familie groeit snel uit tot een sterke en trouwe community



Wat bieden wij onze adverteerders?
. duurzame, kwaliteitsvolle publicaties met een lange levensduur (1 jaar geldig)
. de enige publicaties met bundeling van alle attracties en musea in Vlaanderen
. exclusieve redactie en unieke tips voor (ont)spannende uitstappen
. sterke en gerichte distributie over heel Vlaanderen en Brussel
. beperkt aantal advertentiepagina’s per publicatie

   ADVERTENTIETARIEVEN

  1/2 pagina 1/1 pagina Cover 2 Cover 3 Cover4

POCKET   n.v.t.  1.950,00 € 3315 € 2925 € 3900 €

ZOMERMAGAZINE 1.500,00 € 2.500,00 € 4250 € 3750 € 5000 €

VAKANTIEBOEK n.v.t. 2.000,00 € 3400 € 3000 € 3400 €

  banner (3 mnd) weblink (1 jaar) infopag. (1 jaar)  
 WEBSITE 950,00 € 250,00 €  950,00 €

ZOMERCOMBI 2.500,00 € 3.500,00 €  Covers op aanvraag
                    

FULL PARTNERSHIP 4.900,00 € 5.900,00 €  Covers op aanvraag
         

DEADLINES Reservering Materiaal 

INFOPOCKET   27/11 18/12

ZOMERMAGAZINE   24/04 05/05

VAKANTIEBOEK   24/04 05/05

Al onze tarieven zijn excl. 21% btw
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Uitgever

Koepel van Attracties & Musea vzw 
Grasmarkt 61
1000 Brussel

Februari 

Juni

Juni

zomermagazine + vakantieboek + weblink

pocket + zomermagazine + vakantieboek + website (excl. infopagina)

Advertentie/info

Peter De Vester
T. 03 326 18 92
M. 0497 55 15 41
E. peter@moizo.be

Moizo
Komiteitstraat 46-52
2170 Merksem
www.moizomedia.be




