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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.

Puur leven met de 
seizoenen mee





Seasons nieuwsbrief
58.750 abonnees

Seasons.nl
Paginaweergaven per maand: 165.110

Dit is
Seasons
facebook
21.500+ volgers

Seasons
webshop

Seasons WonenSeasons agenda

Seasons 
kalender

Seasons
kookboek

Seasons
lezersaanbieding

Seasons magazine
Bereik: 196.200

Seasons Garden



Pijlers

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. 

Wonen: binnen en buiten Reizen: ver en dichtbij Culinair: oogsten & bereiden

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.



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+ jaar 85%
Inkomen: modaal en hoger 56%
Geslacht: 63% vrouw / 37% man
Huishouden: vaak zonder kinderen

Verschijning en bereik
Frequentie; 12x per jaar
Printbereik: 196.200 (NPM 2020-IV)

Seasons.nl
165.110 paginaweergaven p/m
Google Analytics 2020 Q2 t/m 2021 Q1

Seasons nieuwsbrief
58.750 nieuwsbriefabonnees
CTO: 30%, CTR: 14%, Open Rate: 45%
Frequentie: wekelijks

Seasons facebook
21.500+ volgers

Seasons Instagram
15.500+ volgers

Facts & figures



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.

Proposities



1 11-12-2020 17-11-2020

2 15-01-2021 18-12-2021

3 12-02-2021 19-01-2021

4 05-03-2021 09-02-2021

5 Tuin special 09-04-2021 16-03-2021

6 21-05-2021 27-04-2021

7 18-06-2021 25-05-2021

8 16-07-2021 22-06-2021

9 13-08-2021 19-07-2021

10 Woon special 17-09-2021 24-08-2021

11 15-10-2021 21-09-2021

12 12-11-2021 15-10-2021

1-2022 10-12-2021 16-11-2021

Editie Verschijnings-
datum

aanleverdatum

Planning 2021



NBA - Nieuwsbrief € 2.000
FBB – Facebook Bericht €    500
BI – Branded Item € 1.250
BI + FBB € 1.500
BI + NBA € 3.000
BI + NBA + FBB € 3.250
Native-in-Article (Cost p. Quality View-QV) €   1,25
Instagram Story €    500

Productiekosten*1

Nieuwsbrief Advertorial €    175
Facebook bericht €    225
Branded item op website € 250
Instagram Story €    225

Banners
Billboard (970*250) € 36 cpm
Halfpage (300*600) € 36 cpm
Rectangle (300*250) € 25 cpm
Leaderboard (728*90) € 15 cpm
Large Leaderboard (970*90/70) € 36 cpm
Wide Skyscraper (160*600) € 18 cpm

Mobile banners
Banner (320*100) € 15 cpm
Interscroller (320*480) € 36 cpm

Digitaal

Tarieven & formaten 2021

Product                                                       Tarief
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Basistarief
in euro’s excl. BTW 

1/1 pagina € 5.856,-

1/2 pagina 63
2/1 pagina 187

Positie index

Voorkeurspositie 110
Spread in het hart 110
1e pagina rechts 110
Cover 2 of 3 120
Openingsspread 120
Cover 4 130
Uitklapcover* 280

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

Formaat index

Zetspiegel
1/2 staand 97 x 268
1/2 liggend 200 x 131
1/1 200 x 268

Bladspiegel
1/2 staand 107 x 285
1/2 liggend 220 x 140
1/1 220 x 285
2/1 220 x 285 – 220 x 285

Formaten en afmeting in mm
Formaat breedte x hoogte

+ 3 mm overvul

Technische informatie

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



Voor meer informatie:
René Zaaijer, Rene.Zaaijer@newskoolmedia.nl, 06 - 57 94 91 17

Redactie Seasons, info@seasons.nl, 020 – 21 05 390

Contact


