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Over The Art of Living
Magazine The Art of Living is hét woon- en lifestyle
magazine voor het luxe segment. Middels reportages
en specials besteedt het magazine aandacht aan
prestigieuze nieuwbouwprojecten, bijzondere gebouwen
en woningen. Dit betreft residentiele woningen, moderne
villa's en appartementen. Ook aan een renovatieproject
van een woning wordt aandacht besteedt. Van een
monumentale villa tot een jaren-'60 woning. Daarnaast
is er ook aandacht voor de nieuwste trends in interieur,
wellness en tuinarchitectuur.

Magazine

Facebook

4 reguliere magazines
2 speciale magazines

103.000+
volgers

Oplage

Instagram

15.000 exemplaren
per editie

54.300+
volgers

Event

LinkedIn

theartofliving.nl/event

4.300+
volgers

Online

Pinterest

theartofliving.eu
260.000+ bezoekers
per maand

3.6 miljoen+
maandelijkse weergaven
Cijfers per januari 2021
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Edities & Planning
The Art of Living verschijnt in 2021 met vier edities in
België. Iedere editie worden er exclusieve woon
reportages, interieurs en tuinprojecten gepresenteerd.

België 1
•

Hout

•

Domotica/Beeld & Geluid

•

Dutch Design Furniture

» Uiterste aanleverdatum: 3 maart
» Verschijningsdatum: 17 maart

België 2
•

Natuursteen

•

Decoratie

•

Italian Design Furniture

» Uiterste aanleverdatum: 26 mei
» Verschijningsdatum: 9 juni

België 3
•

Vloeren

•

Exclusieve wandbekleding en afwerking
»

•

Behang, leer, verf

German Design Furniture

» Uiterste aanleverdatum: 8 september
» Verschijningsdatum: 22 september

België 4

6

•

Fotokunst

•

Bouwadvies/begeleiding (door bouwbedrijf/aannemers)

•

Vakantievilla's

» Uiterste aanleverdatum: 10 november
» Verschijningsdatum: 24 november

Edities & Planning
Klik op de edities om ze in te zien!

België 01-2020

België 02-2020

België 03-2020

België 04-2020

Speciale editie
De speciale editie van The Art of Living verschijnt in 2021
met twee uitgaven.
•
•

Outdoor Living - Verschijningsdatum: 17 maart

Bathroom & Kitchens - Verschijningsdatum: 20 oktober

Outdoor Living
Exclusief interview

BERT HULS

LANDSCHAPSARCHITECT

100+

PAGINA’S
MET TUININSPIRATIE

Expert aan het woord

Johan de Jong

DJS Hekwerken & Toegangstechniek

ZWEMBADEN & ZWEMVIJVERS

>
BP

Outdoor Living - 2020 - verkoopprijs € 4,95

BUITENVERBLIJVEN & BUITENMEUBILAIR

Outdoor Living - 2020

TUINARCHITECTUUR

Bathrooms & Kitchens - 2020
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Verspreiding en oplage in België

Kosteloze verspreiding (83%) in België via:
•

Golfbanen

•

Geselecteerde restaurants, hotels & châteaux

•

Autoshowrooms

•

Juweliers

•

Woonwinkels in het luxe segment

•

Selectie makelaars/vastgoed/vermogensbeheerders

• Speciaalzaken m.b.t. interieur, keukens, badkamers, etc.
•

(Interieur)architecten, designers & villabouwers

•

Adverteerders en deelnemende bedrijven

•

(Oud) deelnemers/sympathisanten

•

Events

• Kunstgalerie/tentoonstellingen
• Projectontwikkelaars

en makelaars

Betaalde verspreiding (17%) in België via:
•

Abonnees

• Ruim 350 geselecteerde winkels in België (Press shop, Standaard)

Oplage
De reguliere edities van The Art of Living hebben ieder een oplage van
15.000 exemplaren. De speciale edities hebben ieder een oplage
van 43.000 exemplaren.
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Afmetingen magazine en aanleveren

Afmetingen magazine
•

Zetspiegel

•

Bladspiegel

220 x 320 mm

» 1/1 pagina aflopend (+5 mm)

240 x 340 mm

» 1/2 pagina liggend

220 x 155 mm

Materialen aanleveren
•

Advertentie
» Digitaal materiaal aan te leveren als PDF via mail of
via WeTransfer.

•

Presentatie:
» Tekst digitaal aanleveren in Word.
» Logo's, foto's en illustraties digitaal aanleveren als JPEG,
EPS of TIFF bestand met een resolutie van minimaal 300 dpi.

Materialen/documenten dienen te worden aangeleverd via:
materiaal@theartofliving.eu

Contact
Voor vragen met betrekking tot de vormgeving kunt u contact
opnemen met Danielle Helmig via danielle@theartofliving.eu
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Formaten

Advertentie
•

1/2 pagina liggend (220 mm x 155 mm)

•

1/1 pagina aflopend (240 mm x 340 mm + 5 mm afloop)

•

2/1 pagina aflopend (480 mm x 340 mm + 5 mm afloop)

Presentatie
•

1/1 pagina

•

2/1 pagina

•

3/1 pagina

•

4/1 pagina

Toeslag
•

Backcover

•

Voorkeursplaatsing

Speciale opties
In het magazine kunt u deelnemen met een advertentie of presentatie.
De mogelijkheid bestaat om bij afname van minimaal 250 exemplaren
in combinatie met uw advertentie of presentatie een foto van uw
bedrijf op de volledige cover te plaatsen.
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Contact

CET Reclame & Publiciteit
Postbus 183
5520 AD Eersel
E-mail: secretariaat@theartofliving.eu
Tel.: +31 (0)497 - 531531

Adverteren
Toon Thijssen

+31 (0)497 - 531534
+31 (0)6 - 53871603

Toon@theartofliving.eu
Mike Thijssen

+31 (0)497 - 531537
+31 (0)6 - 52624034

Mike@theartofliving.eu
Jos Jansen

+31 (0)497 - 531536
+31 (0)6 - 28958991

Jos@theartofliving.eu
Wesley Intven

+31 (0)497 - 531535
+31 (0)6 - 52402548

Wesley@theartofliving.eu
Casper van den Broek

+31 (0)497 - 531532
+31 (0)6 - 40284806

Casper@theartofliving.eu

Redactie
Jim Thijssen

+31 (0)497 - 531531
+31 (0)6 - 50482185

Jim@theartofliving.eu
Danielle Helmig

+31 (0)497 - 531530

Danielle@theartofliving.eu
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