Meer dan 60% Belgen gaat jaarlijks op vakantie en de vakantiebestedingen blijven constant, ondanks de financieel-economische onzekerheid. Daarnaast wint het internet steeds meer aan belang als informatiebron én boekingskanaal. Ruim 70% Belgen geeft aan het internet
te raadplegen voor zijn vakantieplannen en zelfs 1 op 2 boekt vandaag via het internet.*
Met Mediahuis Connect zetten we dan ook volop in op digitale media in onze Classifieds Travel. In Reistips kan je adverteren met een interstitial of een vertical pack. Je kan ook een interstitial op maat laten maken. In deze laatste ‘Native’-aanpak neemt ons team de productie
op zich. Met dit nieuwe aanbod trekken we voluit de kaart van vernieuwing, innovatie en relevantie voor de advertentiemarkt in de reissector. Je vindt alle informatie terug in deze productfiche.

Reistips

Travel App Productfiche

Concept

Waarom adverteren in Reistips?

Reistips is een gratis Nederlandstalig tabletmagazine dat
verdeeld wordt via de App Store en Google Play. Het is een
inspiratiegids vol reisverhalen en reportages aangevuld met rijk
beeldmateriaal die je zin doen krijgen om je koffers te pakken.

++ Uniek in België

Het magazine telt horizontaal ongeveer 15 redactionele pagina’s
waarvan enkele verticaal worden uitgediept. De advertentieruimtes bevinden zich tussen de redactionele pagina’s.

1. Cover

Ad

2. Inhoud

3. Manual

4. Artikel

Ad

5. Artikel

Ad

6. Artikel

Ad

7. Artikel

Ad

8.Reisfocus

Ad

9. Artikel

Ad

10. Artikel

Ad

11. Artikel

Ad

12. Artikel

Ad

13.Telex

Ad

14. Wedstrijd

Ad

15.Uitsmijter

Reistips is een gratis Nederlandstalig tabletmagazine en uniek op de
Belgische markt.
++ iPad native met rijk beeldmateriaal
Het magazine is iPad native, kan overal gelezen worden en bevat inspirerende foto’s en filmpjes.
++ Exclusief advertentiekanaal
Maak je vroegboekacties, speciale aanbiedingen, promoties of lastminute-aanbiedingen bekend en genereer extra traffic naar je website.
++ Duidelijke doelgroep
Reistips richt zich op de koopkrachtige Vlaming die een voorliefde heeft
om te reizen
++ Mediahuis power
Reistips wordt maximaal ondersteund in de Mediahuis-newsbrands zoals
De Standaard,
Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, …

* Bron: Reisgedrag van de Belgen 2012, WES-rapport uitgave juli 2013

Interesse om te adverteren? Contacteer uw accountmanager.
MEDIAHUIS connect

Alle tarieven in euro, excl. 21% btw. Alle bestellingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van Mediahuis Connect,
verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en tevens beschikbaar via www.mediahuisconnect.be

Groot-Bijgaarden A.Gossetlaan 30 / Antwerpen Katwilgweg 2 / Hasselt Herkenrodesingel 10

Travel 2018

Tabletmagazine voor reizen

1
Open de App Store en zoek
naar “Reistips” of surf naar
“Reistipsapp.be” en klik daar op
de rechtstreekse downloadlink
naar de “App Store”

Travel 2018

Hoe Reistips App
downloaden?

technische
specificaties

Interstitial

Vertical Pack

Wedstrijdpagina

Interstitial native op maat

Width x heigth TABLET

2048x1536 px

2048x1536 px

2048x1536 px

2048x1536 px

Width x heigth SMARTPHONE

640x1136 px

640x1136 px

640x1136 px

640x1136 px

resolutie

264dpi

264dpi

264dpi

264dpi

Maximumgrootte

500kb

500kb

500kb

500kb

€ 750 a)

€ 3.000 b)

€ 750 b)

klanttarief a)

Actieknop wordt als een extra layer voorzien en geïmplementeerd door Mediahuis Connect.

2
Download het magazine en
open vervolgens “Kiosk”
op iPad

3
Open het magazine en selecteer
de editie die je wil downloaden

++ a) Elke advertentie wordt voorzien van
een actieknop met een link naar uw
website.
++ b) + € 1.500 waarde prijzenpot. Maximum één wedstrijd per verschijning.

4
Wanneer het
magazine gedownload is,
kan je er doorheen bladeren

deadlines

Nummer 1

Nummer 2

Nummer 3

reservatie & materiaal

19 januari 2018

18 mei 2018

14 september 2018

Verschijning

26 januari 2018

25 mei 2018

21 september 2018

info & aanleveren

011-87 82 15 | travel@mediahuis.be

Interesse om te adverteren? Contacteer uw accountmanager.
MEDIAHUIS connect

Alle tarieven in euro, excl. 21% btw. Alle bestellingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van Mediahuis Connect,
verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en tevens beschikbaar via www.mediahuisconnect.be

Groot-Bijgaarden A.Gossetlaan 30 / Antwerpen Katwilgweg 2 / Hasselt Herkenrodesingel 10

