BINNENKIJKEN IN LANDELIJKE HUIZEN

A way
of living

Wonen Landelijke Stijl lanceert in 2021 opnieuw een luxueus interieurboek, waarin we een selectie van prachtige
landelijke interieurs in de kijker zetten. Het grote formaat, de luxueuze uitstraling, de mooie fotografie en de
inspirerende teksten maken van dit boek een echt koffietafelboek voor liefhebbers van de landelijke stijl. Onze
redactie gaat de mooiste reportages voor dit boek selecteren, en ook u kunt hieraan deelnemen.
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RICHTLIJNEN

PRIJS: € 2.995 (excl btw)

De reportage dient goedgekeurd te worden door de
redactie van Wonen Landelijke Stijl. De klant levert
daarvoor zelf voldoende beeldmateriaal aan van de
verschillende ruimtes, zodat de redactie een goed
beeld krijgt van de woning. In een reportage wordt
slechts één project (geen showroom) getoond en
beschreven.
• De opmaak gebeurt door de afdeling lay-out van
dpg Media. Afwijkingen van de vaste lay-out zijn
niet mogelijk. Bedrijfslogo’s of commerciële foto’s
worden niet geplaatst.
• Een PDF-bestand van de opgemaakte reportage
wordt ter goedkeuring naar de klant gestuurd. Deze
dient het bestand terug te sturen met de vermelding
‘gelezen en goedgekeurd’. Opgelet: aanpassingen
aan de vormgeving zijn niet mogelijk. In overleg
met de lay-out/redactie kunnen er eventueel enkele
foto’s worden gewisseld of gewijzigd.
• Vooraan de reportage wordt de naam van de klant
duidelijk vermeld. De contactgegevens (naam,
adres, telefoonnummer, e-mail en website) worden
opgenomen achterin het boek.

• 1 reportage van 8 pagina’s
+ 25 boeken
+ Facebook & Instagram post

KALENDER
• Wonen Landelijke Stijl Boek 2021
Verschijningsdatum: ± 10 september 2021
Deadline reservatie: 03 mei 2021

• 1 dag fotografie, tekst en opmaak inbegrepen
Fotografie vindt plaats op locatie, in interieurs bij klanten

CONTACTGEGEVENS
• BELGIË
Meer info en/of reserveringen +32 15 67 80 22
advertising.be@dpgmediawoonmagazines.be
Technische info: publi.be@dpgmediawoonmagazines.be
• NEDERLAND
Meer info en/of reserveringen voor Nederland:
- Berry van Beuningen +31 6 53 20 29 32
bjmvanbeuningen@me.com
- Ronald Janssen +31 6 22 83 64 43
ronald.janssen@dpgmedia.nl
- Frans de Vries +31 6 21 85 20 57
frans.de.vries@dpgmedia.nl

