Editie 2020

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.
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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

Verschijning en bereik
Frequentie;
Printbereik:
Merkbereik:

12x per jaar
209.000 (NPM 2020-II)
223,500 (NOM Mediamerken 2020-II)

Seasons.nl

65.549 unieke bezoekers p/m
157.274 paginaweergave p/m

Google Analytics 2019 Q4 t/m 2020 Q3

Seasons nieuwsbrief

51.000 nieuwsbriefabonnees
Frequentie: eens per twee weken op vrijdag (even weeknummers)

Seasons facebook
20.400+ volgers

Seasons Instagram
6.256 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.
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Thema’s 2020
Seasons 02 – 2020 - Zingeving
B&B Coendersborch in Nuis • Pleisterplaats: Het Hijgend Hert in Vijlen • Homedeco inspiratie: botanisch blad achter glas • Praktisch tuinieren: natuurlijke
bestrating • Culinair: stoven in de oven op de bakplaat • Reizen: Montafaner Huttenrunde, huttentocht in Oostenrijk • Reportage: whisky uit Twente • Groen:
Koninklijke Belgische serres • Human intrest-reportage: de mens en zijn huisdieren.
Seasons 03 – 2020 - Bourgondisch Leven
B&B Hove Gerendal • Pleisterplaats: Boshuis drie (Gelderland) • Ode aan Narcissen • Culinair: koken met mosterd • Reizen: eilandtour over Gozo Malta •
Reportage: Koken met Yvette van Boven in Ierland, kasteel en vissen.
Seasons 04 – 2020 - Slow Pasen
Homedeco DIY: bloemen in beton gegoten • Homedeco inspiratie: kalkkleuren, nudes, pastels spikkels • Binnenkijken: oude Frieze landbouwschool By Molle
Lemmererberg • Tuinieren: voorjaarspotten • Logeren: landgoed Hackfort • Culinair: ei, ei, ei • Reizen: laatste oerbos van Polen • Ambacht: koeienbellen Savoie
(Zwitserland) • Dieren: Savoyarde geit/schaap.
Seasons 05 – 2020 - tuinspecial
Seasons 06 – 2020 - Eco Country
Groen in huis: wilde borderboeketten • Slow cabins in Nederland • Plantenportret: rondom de roos (Vivaio dela roses) • Culinair: Vis ingepakt in blad • Reizen:
Deense Rivièra • Reportage: alles omtrent honing (honingsommelier, bijenkastbouwer en imkers) • Dieren: zwarte Paarden in de Pyreneeën.
Seasons 07 – 2020 - Zomerromantiek
Plantenportret: afrikaantjes • Fresh BBQ • Oogsten: kappertjes • Reizen: het boerenleven van Ibiza • Ambacht: Manufacture de Digion (mosterdpotten) •
Buitenkijken: Hoftuin, Bergen Moestuin, levert aan chefkoks • Kweker: arnica.
Seasons 08 – 2020 - Boerenleven
Bloemen: kantbloemen • Binnenkijken: modern country twist • Buitenkijken: kleine tuin met kruiden • Culinair: hooikist met yoghurt en granola • Culinair
achtergrond: geitenkaas met geiten op locatie Bohuslan • Rondreis: langs de west-Zweedse kust, focus op vis-adressen • Rivierzwemmen in Zwitserse steden •
Ambacht: Amber Ecoprints • Landgoed Op Hodenpijl met focus op bloemen en food.
Seasons 09 – 2020 - Into the woods
Reportage: alles over het bos • Home deco: ideeën met varens • Binnenkijken: boshuis met groen dak, Karoline Asserbo • Reportage: de Fuchsia route •
Logeren: bourgondisch Landgoed Limburg • Culinair: zomerpicknick • Oogsten: La poire d'olivet • Ambacht: keramiek Breda • Reportage: toekomst-vissers.
Seasons 10 – 2020 Woonspecial
Seasons 11 – 2020
Rondom stilte / Stilleven • Homedeco DIY: stammetjes • Inspiratie: droogbloemen van Gabler + verstild beeld • Tuin achtergrond: rozenbottels kwekerij •
Culinair: pompoen • Reportage: het mooie Friesland • Reizen: op stap met de tweedboys (door de Schotse hooglanden).
Seasons 12 – 2020 - Kerst

Tarieven & formaten 2020
Digitaal
Basistarief
in euro’s excl. BTW

1/1 pagina

Formaten en afmeting in mm
Formaat
breedte x hoogte

€ 5.856,-

Formaat index
1/2 pagina
2/1 pagina

63
187

Positie index
110
110
110
120
120
130
280

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

Bladspiegel
1/2 staand
1/2 liggend
1/1
2/1
+ 3 mm overvul

97 x 268
200 x 131
200 x 268

107 x 285
220 x 140
220 x 285
220 x 285 – 220 x 285

Technische informatie
Zetspiegel: 200 x 268 mm (b x h)
Bladspiegel: 220 x 285 mm (b x h)
Advertentiemateriaal:
digitale bestanden in
bestandsformaat CertifiedPDF

Tarief

NBA - Nieuwsbrief
FBB – Facebook Bericht
BI – Branded Item
BI + FBB
BI + NBA
BI + NBA + FBB
Native-in-Article (Cost p. Quality View-QV)

€ 2.000
€ 500
€ 1.250
€ 1.500
€ 3.000
€ 3.250
€ 1,25

Productiekosten*1
Nieuwsbrief Advertorial
Facebook bericht
Branded item op website

€ 175
€ 225
€ 250

Banners
Billboard
Halfpage
Rectangle
Leaderboard
Large Leaderboard
Wide Skyscraper

€ 36 cpm
€ 36 cpm
€ 25 cpm
€ 15 cpm
€ 36 cpm
€ 18 cpm

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

Mobile banners
Banner
(320*100)
Interscroller
(320*480)

€ 15 cpm
€ 36 cpm

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

Voorkeurspositie
Spread in het hart
1e pagina rechts
Cover 2 of 3
Openingsspread
Cover 4
Uitklapcover*

Zetspiegel
1/2 staand
1/2 liggend
1/1

Product

Contact

Voor meer informatie:

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

