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Met 10.933 magazines die 9 keer per jaar verspreid 
worden, is Gondola het b2b-magazine met 
de grootste oplage van de markt. Elke editie 
van Gondola  circuleert intern bij de bedrijven, 
waardoor ons magazine 40.000 lezers per 
maand bereikt. Gondola Magazine heeft een 
penetratiegraad van 98,7%* binnen de Belgische 
retail. Gondola Magazine bevat ook thematische 
bijlagen, waaronder de 4 Essentials- posters en 
Gondola Innovation. * (Bron: Nielsen)

Het lectoraat van Gondola? Dat is een actieve gemeenschap van tienduizenden professionals 
uit de retail. Verantwoordelijken in de food- en non-food centrales, uitbaters of verantwoordelijken 
van winkels of afdelingen, maar ook managers en leveranciers van verse en FMCG-producten, en 
opinieleiders. Hun raakpunt? Het zijn allemaal beslissingsnemers, elk op hun niveau. Hen raken, hen 
bereiken, via een gespecialiseerd medium als Gondola, dat is een échte meerwaarde voor uw merk.

10.933
Totale verspreiding

69,4%
Retailers 
> Aankoopcentrales
> Supermarkten
> Hypermarkten
> Buurtwinkels
> Hard Discount
> ...

19,2%
Brands

> Food
> Non-Food
> Near Food

7%
Service 

providers

4,4%
Opinion 
leaders

LECTORAAT
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De grote werken
van Cora

Nieuws        In beeld        Video        + PLUS

Online

De site gondola.be werd 
geoptimaliseerd voor alle media, van 
computer tot smartphone, en biedt 
dagelijks het belangrijkste nieuws uit 
de retail en FMCG, zowel in België als 
elders. We bieden relevante content 
die toegankelijk is voor alle spelers in 
de sector, maar ook meer diepgaande 
content die alleen toegankelijk is voor 
abonnees. De site gondola.be is dé 
referentie voor de retailsector in België.

Bereik elke maand  
125.000 unieke 
en professionele 
gebruikers  
op gondola.be

Twee keer per week 
opgestuurd naar meer  
dan 40.000 unieke 
en professionele 
contacten

Nieuwsbrief

Een omnichannel 
strategie om ons 
lezerspubliek te 
bereiken via alle 
media

Social media

De abonnees van de nieuwsbrief krijgen elke 
dinsdag en donderdag een overzicht van de 
laatste en meest relevante artikels die op 
gondola.be verschenen zijn. Deze heldere 
en visuele nieuwsbrief is geschikt voor 
alle media (computer, tablet, smartphone, 
etc.). Naast de artikels brengen we 
ook publireportages die op de website 
gepubliceerd worden en bieden we visuele 
voorkeursplaatsen aan om een maximaal 
aantal lezers te bereiken. 

Gondola.be

Gondola Retail News FR 
Gondola Retail News NL 

@GondolaFR 
@GondolaNL

Gondola FR 
Gondola NL 

gondola_new.product.alert
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Kies de reclamecampagne die bij u past: uw reclame op een dubbele 
pagina, één pagina, een halve pagina, een voorkeursplaats of op de cover. 

Onze aanbiedingen op maat voldoen aan uw behoeften!

Advertenties

Advertenties  (L x H)

2/1 (dubbele) pagina
Preferentieel**

6.270 €
7.210 € 456x322 mm*

1/1 (binnen) pagina
Preferentieel**

3.690 €
4.250 € 228x322 mm*

1/2 verticale pagina
Preferentieel**

2.490 €
2.970 € 105x322 mm*

Cover 2 4.770 € 228x322 mm*

Cover 3 4.770 € 228x322 mm*

Cover 4 5.970 € 228x322 mm*

*Formaat: voorzie +3 mm bleed en cropmarks 
** Voorkeursplaats: rechterpagina, in het midden van het 

magazine, naast een passend dossier, of een andere plaats 
gekozen door de klant. 

Deze tarieven worden toegepast vanaf 01/01/2023 en 
vervangen alle oude tarieven. Alle prijzen worden in euro 
vermeld en zijn exclusief 21% btw. De deadline voor de 
betaling is een maand na de factuurdatum.
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Branded content / Advertorial / Interview

Een Branded content / Advertorial / Interview is de ideale optie om 
de aandacht van de lezer te trekken en uw verhaal te vertellen. 

Teksten geschreven door professionals, voor professionals uit 
de retail en FMCG. 

Voor meer 
visibiliteit: 
denk aan de 
print/online 
combo 

Branded content / 
Advertorial / Interview
Tekst, foto’s, lay-out en vertaling door copywriters van Gondola.

2/1 (dubbele) pagina
Preferentieel**

7.290 €
8.230 €

1/1 (binnen) pagina
Preferentieel**

4.685 €
5.245 €

** Voorkeursplaats: rechterpagina, in het midden van het 
magazine, naast een passend dossier, of een andere plaats 
gekozen door de klant.

Deze tarieven worden toegepast vanaf 01/01/2023 en 
vervangen alle oude tarieven. Alle prijzen worden in euro 
vermeld en zijn exclusief 21% btw. De deadline voor de 
betaling is een maand na de factuurdatum.
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Speciale acties
Wilt u opvallen? Doe een beroep op onze speciale acties om een 
nieuw product te lanceren of uw diensten in de kijker te zetten!

Sampling, Wrap-around, 
Centerfold, Panorama, 

Sticker, Banner... 
Technische info en 

prijzen op aanvraag

<50g naar 11.000 ex. 5.720€
Bijlagen van >50g, specifiek 

aantal of specifieke 
doelgroep: op aanvraag 

Bijlage/insert 
meesturen

10.990 €
Recto: 134x310 mm* 
Verso: 140x322 mm* 

Plaats gereserveerd voor 
het Gondola logo

Cover takeover 
recto/verso

Acties op maat

Gate folder 
recto/verso

8.900 €
Formaat: Cover : 228x322 mm* 

Gatefolder: 120x322 mm*

Mogelijkheid om gate 
te plooien op specifieke pagina

*Formaat: voorzie +5 mm bleed en cropmarks 
Deze tarieven worden toegepast vanaf 01/01/2023 en vervangen alle oude tarieven.

 Alle prijzen worden in euro vermeld en zijn exclusief 21% btw.
 De deadline voor de betaling is een maand na de factuurdatum.

CREËER
IMPACT!
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Gondola.be
Bereik elke maand 125.000 unieke professionals op gondola.be

Gondola.be Spotlight Newsletter

  3  Spotlight article* 
> 4.000 € 2 weken

4   Branded content / 
Advertorial / Interview 
online* 
> 3.500 € 

1 verschijning

5   Branded content / 
Advertorial / Interview 
online* + Spotlight  
> 4.400€ 

2 weken 1 verschijning

* Incl. Foto + artikel (3.500 tekens) met link naar dedicated webpage op gondola.be. 
Tekst, foto’s, lay-out en vertaling door copywriters van Gondola. 

2 weken 1 maand 3 maanden Formaat

 1  Leaderboard

 > Big Leaderboard 1.500 € 2.300 € 5.450 € 1500 x 200 px 

 > Full Leaderboard 2.000 € 3.000 € 7.500 € 3246 x 313 px 

 2  Button 750 € 1.300 € 3.000 € 320 x 320 px

Gif-, png- of jpg-bestanden

Branded content / Advertorial / Interview

Visual banners

Spotlight 
Article

Big Leaderboard 

Smart Ads!
Onze advertenties 
worden niet 
geblokkeerd door 
Adblockers

Full Leaderboard 

1
1

3

Button

2

Branded content / 
Advertorial /

 Interview 

4
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Gondola.be
Native advertising in onze dossiers

 Native banner 1  850,00 € 680 x 260 px

  Native banner 2  750,00 € 680 x 260 px

  Native banner 3  650,00 € 680 x 260 px 

Gif-, png- of jpg-bestanden

Native banner 1

Native banner 2

Native banner 3

Smart Ads!
Onze advertenties 
worden niet 
geblokkeerd door 
Adblockers

Native advertising banners*

* Deze plaatsen zijn uitsluitend beschikbaar voor adverteerders van dezelfde dossiers in het Gondola magazine.
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Nieuwsbrief

1  Top banner
1.200 € / 
2 verschijningen 

Desktop version: 600 x 170 px
Mobile version: 280 x 280 px 
(gif, png of jpg)

 2  Middle  
      banner

950 € /  
2 verschijningen

Desktop version: 600 x 170 px
Mobile version: 280 x 280 px 
(gif, png of jpg)

 3  Low banner
700 € /  
2 verschijningen

Desktop version: 600 x 170 px
Mobile version: 280 x 280 px 
(gif, png of jpg)

4    Branded 
content / 
Advertorial / 
Interview

Branded content / Advertorial / Interview in de 
wekelijkse nieuwsbrief + permanente publicatie op 
de website gondola.be - 3.500 €
>  Vermelding (titel + inleiding) met link naar dedicated 

webpage op de website gondola.be. 
>  1 foto + max. 3.500 tekens. Tekst, foto’s, lay-out en 

vertaling door de copywriters van Gondola.
>  Mogelijk om foto’s, video’s en links toe te voegen 

aan de webpagina voor reportages. 

5   Vacature  

950 € / vacature

>  2 vermeldingen in de Gondola Newsletter
>  1 vermelding in de Gondola People Newsletter 
>  1 vermelding op de Gondola People Linkedin pagina

6   Dit is nieuw!

Nieuwe producten op de markt, gepubliceerd op de 
website en in de nieuwsbrief.

>  gondola.be
>  Gondola newsletter
>  Vanaf nu ook op de Instagramaccount 

gondola_new.product.alert

Bereik 2 keer per week 
meer dan 40.000 
professionals uit de 
retail en FMCG via onze 
nieuwsbrief.

5

Vacature

Middle banner
2

Low banner
3

4
Branded content /  

Advertorial /
 Interview 

6
Dit is 

nieuw!

Top banner 
1
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Mogelijkheid om op zéér korte termijn vacatures kenbaar te maken 
op onze online kanalen + aanwezigheid in ons Gondola Magazine.

Online
950€  per vacature

5+1 GRATIS = 4.700€ 

Combo: Online + Magazine
 1.500€ per vacature

5+1 GRATIS = 7.500€

1

2 2

Vacature

 
De grote werken
van Cora

Nieuws        In beeld        Video        + PLUS

Vacature Vacature Vacature

Online Combo: Online
 + Magazine

 Vacature
Gondola.be

• Vacature op gondola.be
• Detailpagina van vacature (Video, Images, CTA/URL)
• Blijft 60 dagen actief

 Vacature  
Newsletters

• 2 vermeldingen in de Gondola Newsletter
• 1 vermelding in de Gondola People Newsletter 
• 1 vermelding op de Gondola People Linkedin pagina

 Vacature  
Gondola  

Magazine

Halve pagina (logo, korte omschrijving job (max 350 
tekens), 6 key skills, QR code naar ons platform met meer 
informatie)

Jobs in retail
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Partner-reportage : Video

  Jumbo opent nieuwe 
winkel in Lanaken

 
De grote werken
van Cora

Adidas experimenteert met 100% 
recycleerbare schoenen

Nieuws     In beeld     Video     + PLUS

  Jumbo opent nieuwe 
winkel in Lanaken

 
De grote werken
van Cora

Adidas experimenteert met 100% 
recycleerbare schoenen

Nieuws     In beeld     Video     + PLUS

2/1 
page 

Magazine
Uw publireportage/interview wordt 
gepubliceerd in ons magazine.

Newsletter
Uw publireportage/-interview 
verschijnt in onze newsletter

Website
Uw publireportage/-interview zal 
permanent te zien zijn op gondola.
be, op een speciaal daarvoor 
voorziene webpagina (+ foto’s, + 
video)

Social media
Uw publireportage/-interview zal 
gepost worden op de LinkedIn- & 
Facebookpagina van Gondola

Youtube
Gondola zal uw publireportage/-
interview posten op zijn 
Youtube-account  

Gondola blijft evolueren als content platform en gaat nog een stapje verder dankzij onze video packs. Om uw verhaal (testimonial, 
reportage, interview) nog meer kracht en reikwijdte te bieden, zorgen wij voor een videoproductie waarbij wij instaan voor het maken, 
monteren, ondertitelen en publiceren van uw video. Ideaal trouwens om nadien ook via uw eigen kanalen of dat van andere verder te 

verspreiden. De mogelijkheden zijn enorm en onze media-experts vertellen er u graag alles over!

Video packs
Tekst, foto’s, lay-out en vertaling door copywriters van Gondola. Beeld- 
en geluidsopname, montage, ondertiteling en verspreiding door onze 
media-experts.

2/1 dubbele pagina + video
Pagina Preferentieel**

10.990€ (i.p.v 13.265€)
11.690€ (i.p.v 14.205€)

1/1 pagina + video
Pagina Preferentieel**

8.990€ (i.p.v 10.660€)
9.490€ (i.p.v 11.220€)

Next step: bereik uw publiek via video.

1/1 
page 

*Formaat: voorzie +3 mm bleed en cropmarks 
** Voorkeursplaats: rechterpagina, in het midden van het magazine, naast een passend dossier, of een andere plaats gekozen door de klant. 
Deze tarieven worden toegepast vanaf 01/01/2023 en vervangen alle oude tarieven. Alle prijzen worden in euro vermeld en zijn exclusief 
21% btw. De deadline voor de betaling is een maand na de factuurdatum.

456x322 mm*

228x322 mm*
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Gondola, dat is ook de expertise van Gondola Academy. 
Ontdek alle retailcijfers, gespecialiseerde opleidingen, 

whitepapers...

Gondola informeert, maar wil mensen ook aanzetten tot handelen. Hoe? Dankzij experts met een uitgekiende kennis over alle 
facetten van de retailwereld, en dankzij korte opleidingsmodules (een dag) waarbij de tips & tricks direct in de praktijk kunnen 

worden omgezet.

Ontdek heel het programma op:
gondola.be/academy

Gondola-expertise

Of contacteer 
Silvie Vanhout
+32 (0)2 616 00 50
s.vanhout@gondola.be
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Wilt u bijdragen aan verandering? Word lid van Gondola Society,  
het grootste netwerk van retail professionals in de BeLux.

Gondola telt tienduizenden lezers, maar ons platform brengt ook een gemeenschap van professionals en beslissingsnemers op de 
been die regelmatig samenkomen tijdens sessies van onze business club of tijdens evenementen zoals Gondola Day.

De waarde van Gondola Society:

Vind alle exclusieve evenementen op: 
gondola.be/society

Bouw de retail van morgen

Of contacteer 
Louise Servotte
+32 (0)2 616 00 24 
l.servotte@gondola.be

Netwerk bestaande uit 
+300 leden actief 

binnen Retail

Netwerk 
vertegenwoordigt een 
omzet van meer dan 

€50 miljard in BE

 80% van het Belgisch Retaillandschap 
is lid van Gondola Society. Toegang tot 

unieke cijfers dankzij samenwerking 
met Nielsen en GFK. Focus netwerk ligt 

op C-level
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Deze bedrijven zijn alvast lid van Gondola Society

Gondola Society members

Member worden: gondola.be/society

Uw logo hier? 
gondola.be/memberships
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Abonnementen

Meer info via: gondola.be/abonnement
of abonnement@gondola.be

Basic Plus

GONDOLADAY2023
A B O N N E ( E ) S

€595

Toegang tot 
PLUS artikelen 

Maandelijks magazine 
+ Special Edition Market Data (Poster) Ticket Gondola Day

Waarde van €550

Uw persoonlijke toegang tot alle Gondola Mediakanalen en de jaarlijkse Gondola Day

Toegang tot 
PLUS artikelen 

Maandelijks magazine 
+ Special Edition Market Data (Poster)

Vanaf €1.750

Full media toegang voor heel jouw bedrijf
Media Company Pack

Toegang tot 
PLUS artikelen 

Maandelijks magazine 
+ Special Edition Market Data (Poster)

€350

Uw persoonlijke toegang tot alle Gondola Mediakanalen
Basic abonnement

Of contacteer 
Karine Hirsoux
+32 (0)2 616 00 15
k.hirsoux@gondola.be
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Professional pack (abonnement)

Gondola Society 
Company membership

Gondola Day, Gala Night, Etc. 
Events & webinars

RET-talk, Atelier Society, Etc.
Expert groups

2. Society

Congress Open CoursesMasterclass

3. Academy

Dagelijks toegang tot PLUS 
artikelen op gondola.be

Information

Network & Exchange

Learning

Maandelijks Gondola magazine 9x/j
 Incl. Gondola Innovation

Market Data 
(The Essentials)

1. Magazine

LIVE

MASTER
CLASSS

Zich te informeren: ze blijven dagelijks op de hoogte van wat elke professional in retail en consumptie  
moet weten door onbeperkte toegang tot het gondola.be platvorm en gondola-publicaties.

Hun professioneel netwerk uit te breiden: krijg de kans om deel te nemen aan de belangrijkste events in onze sector,  
krijg toegang tot de ‘members-only’ sessies van Gondola Society en volg interessante live sessies met (inter)nationale sprekers.

Bij te leren om hun professionele impact te verhogen voor uw bedrijf: uw medewerkers krijgen toegang tot  
alle open opleidingen van Gondola Academy, maar ook seminaries, negotiation summit, verscongres, enz. 

Geef uw medewerkers de kans om:

Meer info via:
gondola.be/promember

Vanaf €7.500

Of contacteer 
Louise Servotte
+32 (0)2 616 00 24 
l.servotte@gondola.be
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Wacht niet! Contacteer ons!

Frederik Matthys
Managing Partner

 +32 (0)2 616 00 30  
f.matthys@gondola.be

Partnerships

Emilie Delval
Head of Sales Media
 +32 (0)2 616 00 31 

e.delval@gondola.be

Thijs Devos
Media Sales

+32 (0)2 616 00 21 
t.devos@gondola.be

Mediacontacten


