Bathrooms & Kitchens
Deelname en tarieven 2021

Dé speciale uitgave gericht op de meest exclusieve badkamers en keukens.

The Art of Living
The Art of Living is een woon- en lifestyle magazine op groot formaat
met een oplage van 28.000 exemplaren in Nederland en 15.000
exemplaren in België. Het magazine besteedt onder andere aandacht
aan prestigieuze nieuwbouwprojecten en bijzondere woningen in
Nederland en België, de nieuwste trends op woongebied, tuinen,
verlichting, kunst en antiek, mode, auto’s en gastronomie.

Over ‘‘Bathrooms & Kitchens’’
In oktober 2021 brengt The Art of Living weer een speciale editie uit van
±100 pagina’s, welke boordevol staat met inspiratie. Een mooie,
exclusieve uitgave, met een totale oplage van 43.000 exemplaren,
waarin onder andere aandacht wordt besteed aan onderwerpen als:
Badkamers:
» Maatwerk badkamers
» Wellness (binnen & buiten)
» Wandbekleding
» Interviews met ondernemers uit de badkamerbranche

Keukens:
» Maatwerk keukens, zoals landelijke of moderne keukens
» Buitenkeukens
» Keukenapparatuur
» Interviews met ondernemers uit de keukenbranche

Online bereik
The Art of Living Online
375.000+ bezoekers
per maand

Facebook
106.000+ volgers

Instagram
59.800+ volgers

LinkedIn
5.200+ volgers

Pinterest
3.6 miljoen
maandelijkse weergaves

Cijfers per maart 2021

Bathrooms & Kitchens 2021

Tarieven
Advertentie
Advertenties dienen volledig opgemaakt aangeleverd te worden.
€ 1.250,» 1 pagina:
€ 1.750,» 2 pagina’s:
€ 2.750,» Plaatsing op de achterpagina:

Presentatie
Het tarief van een presentatie is inclusief journalist & opmaak.
€ 1.250,» 1 pagina:
€ 1.750,» 2 pagina’s:		
€ 2.250,» 3 pagina’s:
€ 2.750,» 4 pagina’s:
Op aanvraag
» 5 pagina’s:
Op aanvraag
» 6 pagina’s:

Easy Drain

Hoort thuis in elke badkamer
De meest ervaren en gespecialiseerde producent op het gebied van afvoertechniek? Dat is met afstand
Easy Drain, een hoogstaand merk dat zijn producten aan strenge kwaliteitstoetsen onderwerpt.

BADKAMERS

TEGELS

WELLNESS

HOME

De producten van Easy Drain zijn perfect voor elke badkamer, in
welke stijl dan ook. De afvoeren hebben een elegante afwerking en
kunnen aangebracht worden in allerlei vloeren, bijvoorbeeld van
beton en natuursteen, maar ook in tegel-, vinyl- en gietvloeren. U
heeft keuze uit meerdere roostervarianten in smalle en brede
uitvoeringen en in verschillende lengtes en de douchegoten
kunnen op elke gewenste locatie in de badkamer geïnstalleerd
worden: vrij in de vloer, tegen de wand of bij de inloop. Een Easy
Drain past feilloos in het interieur.

HAPPY D.2 PLUS
DESIGN BY SIEGER

SHOWROOM OP AFSPRAAK - FLEVOWEG 2, LEIDEN

De kracht van eenvoud

Wie de voorkeur geeft aan bescheiden en minimalistisch doet goed aan een Easy Drain S-Line
of M-Line in het interieur. Deze douchegoten zijn
bijna onzichtbaar en gaan daardoor naadloos
over in de vloer of de wanden van de badkamer.
Zo komt uw zorgvuldig uitgekozen tegel helemaal
uit de verf. Ideaal voor een bescheiden, smaakvolle inrichting.

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Aanleverspecificaties
Advertentie
Digitaal materiaal dient aangeleverd te worden als PDF via mail of indien noodzakelijk via WeTransfer.
210 x 297 mm (+ 5 mm afloop)
» Bladspiegel 1/1 pagina
90 x 277 mm
» Zetspiegel				
Presentatie
Logo’s digitaal aanleveren bij voorkeur in EPS of PDF.
Beeldmateriaal digitaal aanleveren als JPG met een resolutie van minimaal 300dpi.
Materialen/documenten kunnen worden aangeleverd bij: materiaal@theartofliving.eu.
Voor vragen met betrekking tot de vormgeving kunt u contact opnemen met Danielle Helmig via danielle@theartofliving.eu

Verspreiding
De speciale editie “Bathrooms & Kitchens” zal worden verspreid in zowel N
 ederland
als België, met een totale o
 plage van 43.000 exemplaren en is te koop in ruim
700 winkels in Nederland, ruim 350 winkels in België en via onze website.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike Thijssen.
E-mail: mike@theartofliving.eu
Tel.: +31 (0)491 - 531537

Klik op de cover om
de vorige editie in te zien!
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