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Gardeners’ World is een prachtig maar ook echt praktisch tuinblad voor
de buitenmens. Dit is de lezer die van tuinieren houdt en de handen uit
de mouwen steekt. In dit prachtige tijdschrift staat het seizoen centraal
en wordt er maandelijks aandacht gegeven aan wat de lezer in die maand
met zijn of haar tuin kan doen. Dit wordt allemaal uitgelegd door bekende
Gardeners’ World-gezichten als Monty Don, Carol Klein, Joe Swift en
anderen die je ook in de gelijknamige tv-serie ziet.

Doelgroep indicatie

Waarom adverteren in Gardeners’ World

• Mannen en vrouwen
• Leeftijd 30 tot 70 jaar
• Gezinsmensen die van het
buitenleven houden en graag
actief bezig zijn
• Proberen graag nieuwe
producten uit in en om het huis

De lezer van Gardeners’ World is een consument die fanatiek bezig
is in en om het huis en graag nieuwe producten probeert, zoals
tuingereedschap, maar ook bollen en planten voor in de tuin. De lezer
staat open voor nieuwe dingen en vindt het niet erg om wat meer te
betalen voor betere kwaliteit.

Top 5 interessegebieden

Volgende maand ...

Terugblikken

Het oktobernummer ligt vanaf 25 september in de winkel

Kweek
fruit zoals
je nog
nooit hebt
geproefd!

O

BEZOEK HET GROOTSTE
ZOMERBLOEMENPARK
VAN NEDERLAND!

Monty kweekt appels

p. 35

Ruim 200 modeltuinen
op 20 hectare natuur!
De grote herfstsnoei

p. 64

ktober is altijd een wat melancholische
maand. Wanneer de blaadjes massaal
verkleuren en beginnen te vallen,
denk ik vaak onwillekeurig terug aan
de zomer die alweer voorbij is. Tijdens de zomerhitte kun je je nauwelijks nog voorstellen hoe de
invallende frisheid van de herfst aanvoelt, maar
voor je het weet zet je toch de verwarming maar
weer wat hoger.
Gelukkig is oktober ook een mooie maand en
kan het buiten zelfs nog aangenaam vertoeven
zijn. En dat is maar goed ook, want met de winter
voor de deur is er in de tuin nog meer dan genoeg te doen. Nu is bijvoorbeeld een goede tijd
om je voorjaarsbollen in de grond te stoppen.
Vanaf p. 90 kun je heel veel inspiratie opdoen
voor het planten van bollen die volgend jaar de
lente zullen inluiden. En als je ze combineert
met een aantal slim gekozen andere planten,
zorg je acht maanden lang voor kleur, zodat je
tuin ook in de herfst en winter niet kleurloos blijft.
Oktober is ook een goede periode om eens stil te staan bij het afgelopen seizoen. Als je borders dit jaar niet zo mooi waren als je had gehoopt, kun je ze nu een opknapbeurt geven. Met een beetje planning
is het eenvoudig om je borders nieuw leven in te blazen en je tuin het
hele jaar door interessant te maken. Als je niet weet waar je moet beginnen, lees dan vooral onze vijf eenvoudige stappen op p. 76.
Als je graag fruit in je tuin wil kweken, vergeet dan vooral de appelboom niet. Je kan hem in allerlei soorten en maten krijgen, waardoor
hij zelfs in de allerkleinste tuintjes past. Bovendien heb je voor de eigen appelkweek heel wat meer keuze dan bij de supermarkt. Probeer
bijvoorbeeld eens een oud appelras (p. 69). Daarmee help je niet alleen
het voortbestaan van bijzondere variëteiten, maar je kunt ook genieten van een smaak zoals je nog nooit hebt geproefd. Monty vertelt er
alles over op p. 30.
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*aankondigingen onder voorbehoud

BESTEL TICKETS!

Waarom regionaal fruit beter smaakt
Monty zoekt het lekkerste fruit voor je geld
Kies de juiste boom voor je grond – of pot!

Huis &
tuin

EEN TUIN OM
OP TE ETEN!

Tuinieren

September Tuinmaand
Tuin

Lees en tuinier ze!
Helga Kluiter
Carol maakt houtige stekken

AL 30 JAAR EEN BEGRIP!

Kwekerij De Hessenhof
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Alan legt uit waarom je tuingrond de sleutel is tot succes

en nog vee l mee r ...

Met deze bollencombi’s heb je
acht maanden kleur in een pot.
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Carol bespaart geld door zelf
struiken en bomen te maken
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Bron: Google analytics

Welkom
p. 30

Gardeners’ World biedt u als adverteerder de
mogelijkheid om uw product, dienst of merk
via verschillende kanalen onder de aandacht te
brengen bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij
open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Wij
kijken graag met u naar de mogelijkheden en
maken een op maat gemaakt plan.

F&L
MEDIA
Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het
opmaken van advertenties en banners, neem contact
op via telefoonnummer +31 (0)24-2404555 of stuur
een email naar sales@fnl.nl

WWW.FNLMEDIA.NL
AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom
5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt
u op: www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl
Digitale bestanden aanleveren als gif, jpeg, png, flash of
html5. Maximale bestandsgrootte 300 kb.

BELANGRIJKE DATA
Editie

TARIEVEN PRINT

Advertentie
deadline

Verschijnings
datum

Formaten

Editie 3

04-02-19

26-02-19

Editie 4

04-03-19

26-03-19

Shopping

€ 450,-

Editie 5

08-04-19

30-04-19

Spectacular shopping: + 40% extra ruimte

€ 630,-

Editie 6

13-05-19

04-06-19

Advertorial

vanaf € 2.100,-

Editie 7

17-06-19

09-07-19

Editie 8

15-07-19

06-08-19

Editie 9

12-08-19

03-09-19

Editie 10

09-09-19

01-10-19

Editie 11/12

14-10-19

05-11-19

Editie 1/2

09-12-19

31-12-19

• Bekijk de actuele data op www.fnl.nl/data
• Deadline aanleveren shopping is 1 week voor de
advertentiedeadline
• Abonnees ontvangen het magazine 4 dagen eerder dan
de verschijningsdatum

Prijzen
(228 x 300 mm)

Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
• Lezersacties
• Mail & win acties
• Shopping
• Vacatures
• Nieuwsbrief
• Product placement

Meer informatie over de verschillende commerciële
en online mogelijkheden vindt u op
www.fnl.nl/mogelijkheden

€ 1.350-

2/1 pagina

(456 x 300 mm)

1/2 pagina

(228 x 150 mm of 114 x 300 mm) € 800.-

1/4 pagina

(114 x 150 mm of 228 x 75 mm)

€ 440,-

1/8 pagina

(114 x 75 mm of 57 x 150 mm)

€ 240,-

1/16 pagina

(57 x 75 mm)

€ 2.300,-

€ 170,-

30% positioneringstarief op cover

TARIEVEN ONLINE
Formaten

Prijzen

Branded content

€ 825,-

Nieuwsbrief item

€ 500,-

Social media post

PROMOTIEMOGELIJKHEDEN
• Advertenties
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Prijsvragen
• Werfpremies

1/1 pagina

Run of
Network

€ 125,-

Leaderboard		

(728 x 90 px)

€ 15,-

€ 13,-

Medium Rectangle		

(300 x 250 px) € 20,-

€ 17,-

Billboard			

(970 x 250 px) € 40,-

€ 34,-

Halfpage ad 		

(300 x 600 px) € 29,-

€ 25,-

Mobile banner		

(320 x 50 px)

€ 18,-

€ 14,-

Roadblock (Leaderboard + Halfpage)

€ 45,-

€ 38,-

Homepage Take-over

Op aanvraag

Premium banners (creatieve formaten /
targetgerichte plaatsingen)

Op aanvraag

