LA MAISON VICTOR
CONCEPT
Onmisbaar voor eigentijdse, hippe naaiers en crafters
La Maison Victor is een sterk magazine met een hechte community. Het
is het eigentijds en verfrissend alternatief voor de groeiende groep nieuwe
naai(st)ers en crafters. La Maison Victor komt tegemoet aan de nood aan
patronen die eigentijds, modieus, maakbaar en betaalbaar zijn. Voor de
ontwerpen werkt La Maison Victor samen met gerenommeerde Belgische
modedesigners en experts.
La Maison Victor is een heel sterk print én online concept met trouwe
abonnees en volgers, met op lamaisonvictor.com een webshop met
patronen en bijpassende stoffen, interessante content en tutorials zodat
iedereen - ervaren of onervaren - meteen aan de slag kan met de ideeën
uit het magazine.
Het eigen stoffenmerk La Maison Victor Fabrics werd opgericht in 2013
en is nu één van de best verkopende merken.
La Maison Victor wordt bijgehouden, gedeeld, uitgewisseld, in klassen
gelegd en meegenomen naar workshops. De circulatie blijft dus
gegarandeerd.
Het is het enige naaiblad van België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en
Engeland/USA/Canada dat eigentijdse en maakbare ontwerpen aanbiedt
met aandacht voor presentatie, lay-out en fotoreportages. U associeert
zich met kwaliteit.
De nieuwe naai(st)ers zijn modebewuste vrouwen en mannen van 19 tot
60+ jaar die naast hun gevoel voor stijl vooral hun passie met elkaar
gemeen hebben.

KEYFACTS







Taal: Nederlands/Frans
Frequentie : 6x/jaar
Bereik: 135.036 (editie België NL+ FR – CIM NRS 2018-2019)
Oplage : 21.000 ex. NL / 9.000 ex.FR
Social media : Facebook : 40.262 volgers – Instagram : 39.200
volgers
Verspreiding : Abonnees + Persverkooppunten + Verkoop in
gespecialiseerde zaken (Veritas, stoffen- en handwerkwinkels)

CONTACT
Tania Pieteraerens
Account Special Projects
T +32 2 467 57 52
tania.pieteraerens@roularta.be

Kalender
Verschijningsdatum
20/02/2020
16/04/2020
18/06/2020
20/08/2020
15/10/2020
17/12/2020

Deadline reservatie
10/01/2020
05/03/2020
06/05/2020
09/07/2020
04/09/2020
05/11/2020

Deadline materiaal
10/01/2020
05/03/2020
06/05/2020
09/07/2020
04/09/2020
05/11/2020

Tarieven
Indien u boekt voor een inlassing in de Vlaamse editie, krijgt u een inlassing in de editie van
Nederland er gratis bij.
Indien u boekt voor een inlassing in Waalse editie, krijgt u een inlassing in de editie van Frankrijk
er gratis bij.

Formaat

Vlaanderen

Wallonië

2/1 pagina

€ 5.300

€ 2.300

1/1 pagina

€ 2.650

€ 1.150

½ pagina Verticaal

€ 1.590

€ 690

½ pagina Horizontaal

€ 1.590

€ 690

Cover 3

€ 3.315

€ 1.440

Excl. BTW op basis van drukklaar materiaal
Er worden geen advertenties met uitknipbonnen toegestaan op de covers.

