Outdoor Living

Deelname en tarieven 2021

Dé speciale uitgave gericht op exclusieve tuinen, producten en het buitenleven.

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 ‘‘Outdoor Living’’
In maart 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:
» Tuinen
» Tuinmeubelen
» Veranda’s
» Tuinhuizen
» Wellness/spa
» Kunst in de tuin

» Zwembaden & zwemvijvers
» Buitenkeukens
» Buitenhaarden & terrasverwarming
» Interviews met ondernemers uit de branche
» Dakterras
» Poorten & Hekwerken

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

Facebook
103.000+ volgers

Instagram
54.300+ volgers

LinkedIn
4.300+ volgers

Pinterest
3.6 miljoen
maandelijkse weergaves

Cijfers per januari 2021

Outdoor Living 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:

PURE DUTCH DESIGN

Borek parasols | outdoor furniture

ONE TO SIT
Meubels maken met nieuwe, verschillende en verrassende materialen.

ERVAAR DE INTENSE RUST
VAN HET BETERE BUITENLEVEN

De huiselijke sfeer gaat soepel en logisch over naar het buitenleven.
Dat is de filosofie van One to Sit.
Een pure, stijlvolle collectie binnen- en buitenmeubilair.
Nederlands handgemaakt vakmanschap.
De meubels van One to Sit zijn naar uw persoonlijke voorkeuren aan te passen.
Zo zijn polyester meubels leverbaar in zes verschillende RAL kleuren
en zijn aluminium meubels zelfs leverbaar in alle RAL kleuren.
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Borek is de samenwerking aangegaan met een
twintigtal dealers die YOI in hun programma
opnemen. “Hierdoor kunnen we het merk goed in
de markt zetten”, legt de eigenaar van Borek uit.
“We gaan niet mee in een soort prijzenslag, maar
kiezen er bewust voor om YOI aan te bieden in
winkels die bekend staan om hun goede service.

Er zijn voldoende consumenten die voor een mooie betaalbare
tafel, stoel of complete lounge-set niet aangewezen willen zijn op
een bouwmarkt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er ruimte is
voor YOI. Behalve voor retail is het merk trouwens ook interessant
voor de zakelijke markt. Bijvoorbeeld voor hotels die honderden tafels
en stoelen tegelijk nodig hebben.”

Merk YOI

Borek presenteert YOI: het gloednieuwe tuinmeubelmerk voor het middensegment. YOI-meubilair is
gemaakt van moderne combinaties van materialen
zoals aluminium, rope en teakhout. Het tuinmeubilair draagt bij aan een ontspannen sfeer, is
zeer aantrekkelijk geprijsd en heeft een subliem zitcomfort. YOI sluit perfect aan op de twee andere
merken van Borek: MAX&LUUK en BOREK,
bestemd voor het hogere segment.

De YOI-collectie van Nederlandse bodem is ontworpen met de
achterliggende gedachte dat relaxen niet alleen goed, maar ook
mooi is. De tuinmeubelen zijn stuk voor stuk Europese ontwerpen
met een vleugje oosterse mystiek, met Japan als inspiratiebron.

Borek heeft op vijfhonderd meter afstand van de
hoofdlocatie in Oisterwijk een nieuw pand geopend,
dat geheel is ingericht met het tuinmeubelmerk
YOI. “In onze showroom aan de Bedrijfsweg 7
kwamen we ruimte tekort voor YOI”, vertelt
Borek-eigenaar Frank Bogaers. “Bovendien is
het nieuwe merk dermate onderscheidend, dat
het ook een eigen plek verdient. Hoewel het over
een iets andere prijstelling gaat, zijn we op YOI
net zo trots als op onze andere twee merken
MAX&LUUK en BOREK.”
Merk YOI

Merk YOI

Info@onetosit.com

Borek
Borek is wereldwijd actief en timmert momenteel flink aan de weg
in Duitsland. De onderneming was onlangs voor de eerste keer
present op IMM, de internationale meubelbeurs in Keulen. Borek
beschikte over een stand van 250 vierkante meter die volop in de
schijnwerpers stond. “Onze verkopers en logistiek medewerkers
hebben in Keulen een fantastische teamprestatie neergezet”, aldus
Frank Bogaers. “Ze hebben ervoor gezorgd dat onze particuliere
en zakelijke klanten zeven dagen lang op gastvrije wijze te woord
werden gestaan. We hebben veel nieuwe contacten gelegd op
IMM. Noordrijn-Westfalen, München, Berlijn en Hamburg zijn voor
ons schitterende regio’s en de Duitse manier van ondernemen
past bij Borek. Dat we een familiebedrijf zijn, korte lijnen hebben
en snel kunnen schakelen wordt enorm gewaardeerd.”

Tuinmeubilair met een oosters tintje

Meubels die mooi en comfortabel zijn,
een luxueus en ontspannen sfeer uitstralen en uitnodigen om te genieten
van het binnen- en buitenleven.

T +31 (0)413 351 272

Olympische Zomerspelen
Het is uiteraard geen toeval dat dit jaar de
Olympische Zomerspelen in Tokio (Japan) plaats
zullen vinden en YOI als derde tuinmeubel-label
afkomstig uit het Borek-huis wordt geïntroduceerd.
Frank Bogaers is bij de ontwikkeling van het label
geïnspireerd door zwemmer en drievoudig
olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband.
Van den Hoogenband is tevens ‘chef de mission’
van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische
Spelen in Tokio. “Pieter vertelde me dat hij pas
succes ging oogsten met zwemmen toen hij het
als een teamsport ging benaderen. En dat je slim
moet trainen in plaats van hard te trainen. Zijn
aanpak heb ik vertaald naar YOI.”

5405 AG Uden

Nederland
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*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 “Outdoor Living” 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
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