Puur leven met de
seizoenen mee
Seasons biedt inspiratie en informatie
voor wie houdt van het pure buitenleven.
Al 25 jaar staat Seasons diep verankerd in
deze manier van leven, waarin rust,
ruimte, authenticiteit en verwondering
belangrijk zijn. Seasons is inhoudelijk op
een toegankelijke manier. Geniet met
Seasons van al het moois dat de
seizoenen brengen. Met verse oogst van
het land en pure recepten; bijzondere
reizen en logeeradressen; inspirerende
buitenhuizen en decoratie-ideeën; de
mooiste tuinen; authentieke ambachten
en verhalen van mensen die zich laten
inspireren door het buitenleven.

Pijlers

Wonen: binnen en buiten

Reizen: ver en dichtbij

Culinair: oogsten & bereiden

Seasons houdt van eerlijk en puur. Een
persoonlijke stijl, met gevoel voor traditie en
historie, is kenmerkend voor onze smaak.
Handgemaakte tafels, damasten kleden die
nog op een ambachtelijke manier geweven
worden, behang met historische patronen; het
draait allemaal om authenticiteit en eigenheid.
Seasons komt in huizen waar echt geleefd
wordt.

Reizen is je horizon verbreden, in binnen- en
buitenland. Seasons laat je meegenieten van de
stilte op het water, de geur van de herfst in
bossen, de sneeuw die knispert onder je voeten.
Het persoonlijke en onbekende staat centraal,
ook dicht bij huis. De bed en breakfast waar je
echt wordt verwend; een klein hotelletje.
Onontdekt, een parel in de omgeving. Dat
vergroot de kwaliteit van leven.

Culinair is vooral gezond en eerlijk voedsel.
Gerechten uit de streek, producten van het land.
Pure ingrediënten voor een bijzonder en
geslaagd gerecht. Tafelen met z’n allen, aandacht
voor de ingrediënten, voor je bord en natuurlijk
aandacht voor elkaar. Ambachtelijk bereid vlees,
groenten en fruit uit eigen moestuin, eten wat de
seizoenen brengen.

Facts & figures
Seasons lezers

Seasons lezers omarmen het landelijke leven als levensstijl. Met een
huishouden zonder kinderen of kinderen ouder dan 14 jaar, woont de lezer in
een koophuis, vrijstaand of een boerderij, met een grote tuin. De lezers
genieten van het buitenleven en van alle kleine dingen die het leven biedt. Ze
hebben een brede belangstelling en zijn actief en maatschappelijk betrokken.
Authenticiteit, kwaliteit en oorspronkelijkheid zijn voor de lezers van groot
belang.
Leeftijd: 30-65 jaar
Inkomen: boven modaal
Geslacht: 70% vrouw / 30% man
Nieuwe aanwas: 77% vrouw / 23% man
Huishouden: vaak zonder kinderen

Seasons lezers

Frequentie; 12x per jaar
Verspreide oplage: 38.218ex. (NOM Q1 2018- Q4 2018)
Merkbereik: 226.200 (NOM Mediamerken 2018-Q4)

Seasons.nl

42.031 unieke bezoekers p/m, 118.500 paginaweergave p/m

Seasons nieuwsbrief

51.000 nieuwsbriefabonnees

Seasons facebook
20.000+ fans

Seasons Instagram
3.683 volgers

Proposities

Samen met Seasons

Seasons heeft de autoriteit én de ervaring om commerciële
wensen op een redactionele manier in te vullen. Er zijn diverse
vormen waarin zo’n samenwerking tot stand kan komen. Wij
laten het u graag weten.

Groen Geluk

Dé openingsrubriek in Seasons op 8 pagina’s waarin van alles
mogelijk is, zo lang er een connectie is met ‘groen’ buiten en
binnen. In deze rubriek, waarin de redactie van Seasons
nieuwe trends signaleert, krijgen producten een halve of hele
pagina de ruimte.

In de stijl van

Achter elke woonproductie is er een pagina met shopping
waarin producten worden getoond waarmee je eenzelfde
sfeer kunt bereiken. Een heel organische samenwerking
tussen redactioneel en commercie.

Tuinshopping

In de praktische tuinrubriek is er mogelijkheid tuinproducten
als shopping op te nemen.

Limited edition en licentie

Het is mogelijk om in overleg woonartikelen onder het merk
Seasons uit te brengen. Deze worden uiteraard aangejaagd
door het blad en online en zullen in de Seasons webshop
verkocht worden.

Planning 2019
Editie

Verschijningsdatum

aanleverdatum

1

28-12-2018
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2
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3
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6

24-05-2019

29-04-2019

7

21-06-2019

24-05-2019

8

19-07-2019

25-06-2019

9

23-08-2019

30-07-2019

10

20-09-2019
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11

18-10-2019

24-09-2019

12

15-11-2019

22-10-2019

1-2020

13-12-2019

19-11-2019

Thema’s 2019
Seasons 02 - 2019
Winter • Inspirerende zelfmaak-ideeën met oude deuren en luiken • Tips voor eco-friendly schoonmaken • Styling met groene boeketten • Praktisch tuinieren:
de nieuwste kassen, met shopping verwarmingen • De pioniers van Oosterwold • Heerlijke boerenkoolrecepten • Ambacht: houten verbindingen in dakdragers.
Seasons 03 - 2019
Ontluikend / nieuw begin • Heerlijke logeeradressen zoals White Edge Lodge, in de sfeer van Jane Eyre • Koken met vroege voorjaarsgroentjes • Bier is de
nieuwe wijn: een bierbrouwer, biersommelier en een bierwinkel • Koeienbellen van de Savoie.
Seasons 04 - 2019
Pril voorjaar / Pasen • Stijlvol de pasen in met decoraties van bloesem en eieren • We gaan de tuin weer in met een prionatuin (wilde bezoektuin) en de pluktuin
van Marieke Nolsen • Het is pasen, en dus gaan we koken met de kleuren wit en geel, 6 recepten • Een speciaal reisverslag van onze vormgeefster Marjolin
Alkema over haar bijzondere reis door IJsland • De toekomstboeren van Nederland • Bakstenen op maat gemaakt.
Seasons 05 – 2019 – tuinspecial
Seasons 06 – 2019
Voorzomer / alles op kleur • Nieuwe serie: Seasons bezoekt elke editie een bijzondere pleisterplaats • De kleur is terracotta, 6 zelfmaakideeën met deze
inspirerende kleur • Sla, veelzijdige groente, met lekker veel recepten • Kasteelrestauratie Chateau de Guedelon • Genieten van recepten met tomaten en
aubergines.
Seasons 07 – 2019
Begin zomer / leven aan zee • Binnenkijken in strandhuizen aan zee • Reportage over de Ballymaloe kookschool Ierland, met organische boerderij en tuinen •
Productie met het nieuwe behang Tresco van Little Greene • Reizen naar het eiland Muhu in Estland en de Faroe eilanden • Oogst: zelf met augurken aan de slag.
Seasons 08 – 2019
Thema: in de sfeer van ‘t Kleine Huis op de Prairie • Home deco met manden, graan en koren • Reportage over een Italiaans bergdorp • Buitenkijken in de
Booker tuin en de laatste dagen van de moestuin van Ton Visser • Menu: Deutsche Frölichkeit 3x • Huttenwandeltocht in Oostenrijk • Treintocht door Schotland
Seasons 09 – 2019
Back to basic • Logeren in een Roemeens huis in Breaza • Boeketten maken uit Dahlia tuin • Culinair: Mirabelle pruimpjes, courgettes en ingekuilde kip •
Zwitserland te paard • Ambachtelijk tonnen maken • Zelfmaak: hout • Wildplukken op Aruba • Reis naar Nova Scotia •
Seasons 10 – 2019 – woonspecial
Seasons 11 – 2019
Herfst / verzamelen • Drie portretten van verwoede verzamelaars • Home deco: hoe stel je je verzameling stijlvol uit? • Bloemen: alles met zaden • Oogst:
Belgische saffraan • Beren en wolven observeren in Finland • Jacques Hermus ontdekt culinair Georgië.
Seasons 12 – 2019
Kerst / sprookjeswereld uit 1001 nachten • Kerstmenu met diverse spices • Kerst decoratie met inspiratie uit de sterrenhemel • Droogbloemen in het goud •
Plantenportret: het altijd groene eucalyptus • Wild koken in Noorwegen • In de voetsporen van de sleehondenrace Yukon Quest.

Tarieven & formaten 2019
Formaten en afmeting

Advertenties print

in mm

Losse prijs per plaatsing
in euro’s (excl. BTW)
Tarief
€ 1.959
€ 3.919
€ 6.220
€ 12.440
€ 7.775
€ 8.086
€ 15.550
€ 15.550

Zetspiegel
¼ liggend
¼ vierkant
¼ staand
½ staand
½ liggend
1/1

breedte
x hoogte
200 x 67
97 x 131
46 x 268
97 x 268
200 x 131
200 x 268

Bladspiegel + 5mm overvul
½ staand
107 x 285
½ liggend 220 x 140
1/1
220 x 285
2 x ½ L.
220 x 140 – 220 x 140
1/1 ½
220 x 285 – 220 x 140
2/1
220 x 285 – 220 x 285

Product

Tarief

NBA - Nieuwsbrief
FBB – Facebook Bericht
BI – Branded Item
BI + FBB
BI + NBA
BI + NBA + FBB

€ 2.000
€ 500
€ 1.250
€ 1.500
€ 3.000
€ 3.250

Productiekosten*
Nieuwsbrief Advertorial
Facebook bericht
Branded item op website

€
€
€

Banners
Billboard
Halfpage
Rectangle
Leaderboard
Large Leaderboard
Wide Skyscraper

(970*250)
(300*600)
(300*250)
(728*90)
(970*90/70)
(160*600)

€ 22 cpm
€ 20 cpm
€ 14 cpm
€ 14 cpm
€ 18 cpm
€ 18 cpm

Mobile banners
Rectangle
Banner
Interscroller

(330/300*250)
€ 16 cpm
(320/300*100/50) € 11 cpm
(320*480)
€ 22 cpm

175
225
250

*op basis van 2 correctieronden (geen korting van toepassing)

Pagina
¼
½
1/1
2/1
Cover 2, 3
Cover 4
Cover 2 + pag 3
1e spread

Formaat

Digitaal
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Seasons wonen

Contact

Voor meer informatie:

René Zaaijer, Rene.Zaaijer@newskoolmedia.nl, 06 - 57 94 91 17
Redactie Seasons, info@seasons.nl, 020 – 21 05 390

