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Algemeen
LEVEN! magazine biedt als unieke stadsglossy een platform voor 
mensen, bedrijven en organisaties met Den Haag als kerngemeente. 
De kwaliteit is van hoog niveau zowel qua uitvoering als qua content.

Inhoud
Wonen, bouwen, werken, ondernemen, mensen, kunst & cultuur, 
media, design, architectuur, overheid, wetenschap, eten & drinken, 
mode, beauty & lifestyle, eigen omgeving, historie, bekende 
Nederlanders, feesten en partijen.

Doelgroepen
LEVEN! is bedoeld voor zowel de consumenten als voor de zakelijke 
markt, kortom voor iedereen; bewoners, bezoekers, alumni en iedereen 
die geïnteresseerd is in de Haagse regio.

Relatiebinding
Vier keer per jaar wordt per editie een bijeenkomst georganiseerd en 
ontmoeten adverteerders en relaties elkaar tijdens de lanceringsborrel 
van het nieuwe magazine. Deze bijeenkomsten zijn unieke netwerk
momenten.

Verschijning en verspreiding
LEVEN! magazine is een seizoenblad met vier uitgaven per jaar, 
telkens verschijnend vlak voordat het seizoen begint. LEVEN! moet 
voor iedereen gratis in te zien zijn, in ieder geval via de openbare 
plekken waar deze wordt gedistribueerd. Daarnaast is er een groeiend 
aantal abonnees en is LEVEN! te koop bij een selectie aan tijdschriften
winkels in de betreffende regio, bijv. bij Bruna, Paagman, Vulpen,  
Daily Shop etc.

Verspreidingsgebied regio Haaglanden (1.046.000 inwoners)
De regio bestaat uit de volgende gemeenten:
 inwoneraantallen
1. Den Haag  516.000
2. Zoetermeer  124.000
3. Westland   104.000
4. Delft    102.000
5. Leidschendam  Voorburg    74.000
6. Rijswijk     49.000
7. Pijnacker  Nootdorp    51.000
8. Wassenaar    26.000

Verschijningsdata 2017

Uitgave Deadline  Verschijnt
Lente 2017 15 februari 2017 7 maart 2017
Zomer 2017 17 mei 2017 6 juni 2017
Herfst / Winter 2017 1 oktober 2017 31 oktober 2017

Verschijningsdatum kan wijzigen i.v.m. presentatie en locatie.

Formaten en prijzen
1/1 pagina  € 1.600,
2/1 pagina (spread) € 3.000,
Meer pagina’s per editie in overleg.

Rubrieken
Deelname rubriek Leuk voor je Leven  € 375,
Deelname rubriek Hot in de Horeca  € 375,
Deelname rubriek Beauty & Lifestyle  € 375,
Deelname rubriek Kort Zakelijk  € 475,
Rubrieksitem is max. 1/4 pagina

Kortingen
Afname van 2 pagina’s in dezelfde jaargang: 10%
Afname van 4 pagina’s in dezelfde jaargang: 20%

Korting combinatieplaatsing
Deelname in zowel de Leidse, de Haagse en de Utrechtse editie:  
30% korting (de afnamekorting bij meerdere pagina’s vervalt in dit 
geval) op de tweede en derde editie.

Advertorials
Paginaprijs is hetzelfde. Standaard extra kosten voor fotografie, 
teksten en opmaak: € 350,

Voorkeursplaatsing
Toeslag binnenkant cover (pagina 2): 10%
Toeslag binnenkant cover (pagina 3): 10%
Toeslag achterzijde (pagina 4): 20%
Naamsvermelding cover: € 1.000, (alleen mogelijk bij afname van  
4 of meer pagina’s) 

Extra’s
Standaard 16 exemplaren gratis en extra exemplaren tegen  
kostprijs à € 3, per 8 exemplaren.

Distributie
Adverteerders, via de gemeente, restaurants, golfbanen, hotels,  
wacht en leesruimtes; advocaten, notarissen, kappers, huisartsen, 
tandartsen, fitnesscentra, reclamebureaus, gemeenten, horeca, 
random bedrijven, eigen netwerkbestand.

Distributievormen
Koeriersbezorging pakketten naar adverteerders, horeca, hotels  
en relaties. Grootschalige bezorging bij evenementen, beurzen, 
bijeenkomsten etc. Stuksbezorging TNT naar bedrijven, ca 2.000 
wacht en leesruimtes, relaties overige. 

MAGAZINE
Blad van ontdekkingen

Informatie 2017
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Technische gegevens
Papiersoort omslag  300 gr. gesatineerd mc
Papiersoort binnenwerk  100 gr. gesatineerd mc
Bladspiegel  230 x 297 mm (b x h)
Zetspiegel  210 x 277 mm (b x h)

Formaten (breedte x hoogte)
A. 2/1 pagina  440 x 277 mm
B. 2/1 pagina (aflopend)  460 x 297 mm + 5 mm rondom
C. 1/1 pagina  210 x 277 mm
D. 1/1 pagina (aflopend) 230 x 297 mm + 5 mm rondom

Aanleveringsspecificaties advertentiemateriaal
Bij voorkeur digitaal via Certified PDF. U kunt uw advertentiemateriaal 
bovendien tegen geringe meerkosten door onze studio laten vormgeven.
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