BZ publiceert al 12 jaar een kwaliteitsmagazine en een website. Deze twee exclusieve
communicatienetwerken zijn belangrijke hulpmiddelen voor bedrijven en organisaties die de
Nederlandstalige gemeenschap willen bereiken.
BZ is een uniek promotie-platform voor adverteerders uit verscheidene sectoren: voedsel,
wijn, lokale producten, vrije tijd, reizen, verzekeringen en financiële diensten, gezondheid en
lifestyle, renovatie en bouw, milieu, telecommunicatie en nieuwe media, enzovoort.
BZ MAG biedt abonnees een elegant tijdschrift met relevante inhoud en kwaliteit. Elk
nummer biedt praktische rubrieken, artikelen en informatie over Bourgondische zaken. Zoals
cultuur, bewoners, ambachten, ondernemers... De medewerkers wonen in de hele regio en
zijn betrokken bij mens en maatschappij.
BZ WEB biedt abonnees en bezoekers toegang tot zeer gewaardeerde diensten als:
advertentiemarkt, banen, uitwisseling van diensten, liftcentrale, agenda van Bourgondische
activiteiten, culturele activiteiten, nieuws in het Nederlands, enzovoort.

WIE ZIJN DE NEDERLANDSE LEZERS EN BEZOEKERS VAN BZ

•
•
•
•

Ze bezitten een woning in de Bourgogne (50% woont er permanent), of willen er een
aanschaffen. Ze houden van vooral oudere huizen, renovatie en decoratie.
Ze zijn gemiddeld 45-75 jaar, met vervroegd pensioen of zijn gepensioneerd,
meestal een stel.
Ze zijn opgeleid (hoger onderwijs) of zelfstandig ondernemer. Ze zijn geïnteresseerd
in financiële en juridische zaken en wetgeving betreffende het privé leven en
eigendom.
Ze zijn liefhebbers van natuur en buitenleven. Ze reizen regelmatig. Ze hebben
verschillende hobby’s, zoals tuinieren, wandelen, fietsen en andere buitensporten.
Ze zijn zeer gezondheidsbewust.
VERSPREIDING

BZ MAG heeft een oplage 1000 exemplaren, een bereik van 6000 lezers.
BZ WEB Onze website werd in 2017 gemiddeld 11500 keer per maand (3000 unieke
bezoekers) bezocht.
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BOURGONDISCHE ZAKEN is een magazine en een website voor Nederlandstaligen die
geïnteresseerd zijn in Bourgondië.

TARIEVEN ADVERTENTIES BZ MAG
1/8 pagina liggend (91 x 65 mm)			
1/4 pagina staand (91 x 134 mm)			
1/4 pagina liggend (186 x 65 mm)			
1/2 pagina liggend (186 x 134 mm)			
1/2 pagina staand (91 x 271 mm)			
1 pagina staand (186 x 271 mm)			
Omslag achterpagina(186 x 271 mm)			
Insluiter (briefkaartformaat)			

€
€
€
€
€
€
€
€

55
95
95
175
175
345
375
185

TARIEVEN BANNERS BZ WEB
Button liggend (125 x 90 px)
Button vierkant (125 x 125 px)
Medium Rectangle (300 x 250 px)
Leaderboard (728 x 90 px)

Home pagina
€ 175 / jaar
€ 195 / jaar
€ 395 / jaar
€ 595 / jaar

Club BZ pagina
€ 145 / jaar
€ 165 / jaar
€ 325 / jaar
€ 495 / jaar

SPECIALE TARIEVEN
Voor combinaties van advertenties in BZ MAG en BZ WEB gelden speciale tarieven.
Adverteerders die in één keer alles regelen voor een heel jaar, genieten een korting.

Contact : info@bourgondischezaken.com
Louise Roy (spreekt Frans/Engels) 03 86 84 32 05

ALGEMENE INFORMATIE
BZ MAG
Stuur uw bestanden voor het tijdschrift a.u.b. als TIF, JPEG of PDF in 300 dpi.
De bestanden moeten een maand voor verschijnen in ons bezit zijn.

•
•

BZ WEB
Stuur uw bestanden voor de website a.u.b. als jpeg, png of gif in 72 dpi (niet in Flash).
Klik URL (de URL van bestemmingspagina).
Levering van banners twee weken voor publicatie.
Geen redirect.

•
•
•
•
•
•

Btw niet van toepassing.
U ontvangt een exemplaar van het magazine direct na de publicatie, vergezeld van de factuur
– tenzij deze reeds is betaald.
VERSCHIJNINGSSCHEMA
Nummer 49 winter
Nummer 50 lente
Nummer 51 zomer
Nummer 52 herfst

DEADLINE ADVERTEERDERS
11 december
1 maart
1 juni
1 september

Stuur uw opgemaakte modellen aan:
info@bourgondischezaken.com
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TARIEVENKAART 2018

