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N°1

10.933

69,4%

Totale verspreiding

Met 10.933 magazines die 9

keer

per jaar verspreid worden, is

2019

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 Global.
* (Bron: Nielsen)

Retailers
> Aankoopcentrales
> Supermarkten
> Hypermarkten
> Buurtwinkels
> Hard Discount
> ...

19,2%

Brands
> Food

Lectoraat

> Non-Food
> Near Food

7%

Service
providers

4,4%

Opinion
leaders
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.
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Online
Nieuwsbrief

Gondola.be

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

Social media

Een omnichannel
strategie om ons
lezerspubliek te bereiken
via alle media
Meer dan 10.000 abonnees

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 zijn en
bieden we visuele
voorkeursplaatsen aan
om een maximaal aantal
lezers te bereiken.

Gondola NL & Gondola FR

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

Meer dan 3.700 followers
@GondolaNL & @GondolaFR

Meer dan 2.800 followers
Gondola NL & Gondola FR

Meer dan 1.650 followers
gondola_new.product.alert
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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 01/01/2022 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.

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!
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Publireportage
eer
Voor m enk
eit: d
visibilit print/
aan de mbo
co
online
ina 7
zie pag

Een publireportage 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.
Publireportage / 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 01/01/2022 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!
Cover takeover recto/verso

Bijlage/insert meesturen
<50g naar 11.000 ex. 5.720€
Bijlagen van >50g, specifiek
aantal of specifieke doelgroep:
op aanvraag

10.990 €
Formaat: Recto: 134x310 mm*
Verso: 140x322 mm*
Plaats gereserveerd voor het Gondola logo

Gate folder recto/verso

Acties op maat

Sampling, Wrap-around,
Centerfold, Panorama, Sticker,
Banner...
Technische info en prijzen
op aanvraag

8.900 €
Formaat: Cover : 228x322 mm*
Gatefolder: 120x322 mm*

*Formaat: voorzie +5 mm bleed en cropmarks
Deze tarieven worden toegepast vanaf 01/01/2022 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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Gondola.be
1

Bereik elke maand 120.000 unieke
professionals op gondola.be

Smar
Onze a t Ads!
dvert
worden enties
niet
geblok
keerd d
oor
Adbloc
kers

Full Leaderboard
Basic Leaderboard

Visual banners
2 weken

1 maand 3 maanden

Formaat

1 Leaderboard
> Basic Leaderboard

1.300 €

2.000 €

5.000 €

> Full Leaderboard

2.000 €

3.000 €

7.500 € 3246 x 313 px

750 €

1.300 €

3.000 €

1.150 €

1.750 €

4.000 € 300 x 600 px

2 Button
3 Half Page

728 x 90 px

320 x 320 px

4

Spotlight
article

Gif-, png- of jpg-bestanden

2
Button

Publireportage / interview
Gondola.be

4 Spotlight article*
> 3.890 €

Spotlight

Newsletter Magazine

3

1 maand

5

5 Publireportage /

interview online*
> 3.000 €

1 verschijning

Publireportage

Half
Page

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

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

1.200 € / 2 weken

180 x 300 px
(gif, png of jpg)

B Full banner

950 € / 2 weken

580 x 75 px
(gif, png of jpg)

C Button

700 € / 2 weken

180 x 180 px
(gif, png of jpg)

Publireportage / interview in de wekelijkse nieuwsbrief +
permanente publicatie op de website gondola.be
3.000 €

D Publireportage
/ interview

E Dit is nieuw!

Big
button

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

Publi-reportage
/ -interview

D
Publi-reportage
/ -interview

B

Full banner

C
Button

>V
 ermelding (titel + inleiding) met link naar dedicated
webpage op de website gondola.be.
> 1 foto + max. 4.000 tekens. Tekst, foto’s, lay-out en
vertaling door de copywriters van Gondola.
>M
 ogelijk om foto’s, video’s en links toe te voegen aan de
webpagina voor reportages.
Nieuwe producten op de markt, gepubliceerd op de website
en in de nieuwsbrief.

Big
button

Full banner

Button

E
C’est
nouveau !
C’est
nouveau !
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Partner-reportage : Video
Next step :
bereik uw publiek
via video.
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

Magazine
Uw publireportage/interview wordt
gepubliceerd in ons magazine.
Newsletter
Uw publireportage/-interview
verschijnt in onze newsletter

Nieuws

Nieuws

In beeld

In beeld

De grote werken
van Cora

Video

Video

+ PLUS

+ PLUS

1/1

page

2/1
page

De grote werken
van Cora
Adidas experimenteert met 100%
recycleerbare schoenen
Adidas experimenteert met 100%
recycleerbare schoenen

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

Jumbo opent nieuwe
winkel in Lanaken

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

9.990€
(in plaats
van 12.970€)

1/1 volledige pagina
+ video

7.990€
(in plaats
van 10.290€)

Jumbo opent nieuwe
winkel in Lanaken

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
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Schitter op onze posters!

The Essentials - de posterserie die
iedereen in zijn kantoor ophangt, brengt
cijfers uit de retail en de FMCG die u niet
mag missen.
Dit is de ideale gelegenheid om uzelf te tonen als partner van
de meest populaire bijlagen van ons Gondola lezerspubliek.
Gereserveerde ruimte van 60x35mm op onze posters van
680x960mm.

The Essentials
Verschijning
Shopper Marketing

Logoformaat

Maart

xxx €

60x35 mm

Retail Scan

Juillet-Août

xxx €

60x35 mm

FMCG Now

Septembre

xxx €

60x35 mm

xxx €

60x35 mm

COMBO : 3 posters

Your Logo
Here

Prijs

Gif-, png- of jpg-bestanden
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Gondola-expertise

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
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Bouw de retail van morgen

Wilt u bijdragen aan
verandering? Word lid van de
grootste gemeenschap van
retail professionals tijdens de
events van Gondola Society.
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
Vind alle exclusieve evenementen op:
gondola.be/society

Gondola Mediakit 2022 I 12

Wacht niet! Contacteer ons!
Mediacontacten

Partnerships

Emilie Delval
Head of Sales Media

Janna Salhoume
Sales Manager Media

Thijs Devos
Digital Media Sales

+32 (0)2 616 00 31

+32 (0)2 616 00 40
j.salhoume@gondola.be

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

e.delval@gondola.be

Frederik Matthys
Managing Partner
+32 (0)2 616 00 30
f.matthys@gondola.be
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