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De referentie voor
professionals uit de
retail & FMCG

Mediakit
2019/20

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.

N°1

10.933

69,4%

19,2%

Brands
> Food

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

Totale verspreiding

Met 10.933 magazines
die 9 keer per jaar
verspreid worden,

Lectoraat

> Non-Food
> Near Food

7%

Service
providers

is Gondola het

4,4%

B2B-magazine met de grootste
oplage van de markt.

Opinion
leaders

Meer dan

Meer dan

bezoekers per maand
op gondola.be

abonnees/week

120.000*

40.000

Onze nieuwsbrief bereikt wekelĳks meer dan
40.000 unieke en professionele contacten.

* professionele bezoekers

maar ook...
Gondola Magazine met 8 thematische bĳlagen per jaar

LEGEND
POPULATION

SHOPPER MARKETING 2019

DEFINITIONS
Population Share (HH)

HIGH ADVANTAGE
LOW APPEARANCE

Population share of the respective socio
demographic group.

HIGH ADVANTAGE
HIGH APPEARANCE

Value Share (EUR)

Percentage of the total FMCG turnover
that is generated by this socio
demographic group.

Average spend per Buying HH (EUR)

Singles (40-65 year)
› 1 person family
› No children
› 40-65 years

Average amount spend on FMCG per
buying household in the considered
period (in €).

AVERAGE RETAILER SCORE W-2018

Purchase frequency

Total number of FMCG purchase
occasions or shopping trips in the
considered period.

AVERAGE RETAILER SCORE W-2017

Wage earners (2p)
› 2 persons family
› No children
› Max. 1 person works
fulltime

Average # retail banners visited on
yearly basis (full year 2018)

Average numer of retail banners visited
in the considered period.

Small baskets value share

Double income,
no kids

Percentage of the total turnover that
is generated by small baskets defined
as “One need” shopping trips (< 4
categories), “Top up” shopping trips
(4 to 6 categories) and “Mainstream”
shopping trips (7 to 10 categories).

› ≥ 2 persons family
› No children
› Both work full-time
(≥25 hours per week)

› ≥ 2 persons family
› Families with children
(incl 18+)
› SD category CIM 1-4

Pensioners,
low income
› 1 or 2 person family
› Head of household with
pension (65+)
› SD category CIM 5-8

Pensioners,
high income
› 1 or 2 person family
› Head of household
retired (+65)
› SD category CIM 1-4

VISITED ON YEARLY BASIS
(FULL YEAR 2018)

BIG BASKETS
5,63

71,9 %

28,1 %

5,74

73,3 %

26,7 %

57,6 %

42,4 %

5,83

76,4%

23,6 %

52,2 %

47,8 %

50,0 %

50,0 %

44,4 %

55,6 %

64,1 %

35,9 %

62,1 %

37,9 %

6,15
5,83
6,00
5,18
5,66

68,6 %

31,4 %

72,5 %

27,5 %

Value share of purchases during
weekends (EUR)

69,6 %

30,4%

75,0 %

25,0 %

76,8 %

23,2 %

Percentage of the total FMCG turnover
that is generated during weekends
(Saturday/Sunday).

Data supplied by
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INSIGHTS
FOR RETAIL PROFESSIONALS
Excelsiorlaan 85, 1930 Brussels
+32 (0)2 616 00 00
www.gondola.be/academy
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13,1 %

9,1 %
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12,9 %

Scan the QR code to read more about
the shopper marketing 2019 poster
or go to :
gondola.be/nl/news/food-retail/
shopper-marketing-poster-2019

www.gfk.com
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7,2 %
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15,4 %

23,4 %
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Read all the latest news
in retail and FMCG
gondola.be
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POPULATION
SHARE
VS
VALUE
SHARE

28,7 %

3.580,40 €

PURCHASE
FREQUENCY

5,8 %

16,7 %

PU

A

3.134,13 €

€

Value share of purchases during
weekdays (EUR)

Percentage of the total FMCG turnover
that is generated during weekdays
(Monday > Friday).

43,7 %
36,3 %

129,7

5
4.6

9€

Percentage of the total turnover that
is generated by big baskets defined

WEEKENDS

56,3 %

���
6.3
26
6.1
,
5 9 75 €
, 33
€

WEEKDAYS

63,7 %

AVERAGE SPEND
PER BUYING HH (EUR)

,7
0

Big baskets value share

as “Stock up” shopping trips (≥ 11
categories) and “All round stock up”
shopping trips (> 23 sub categories).

SMALL BASKETS

WEEKDAYS
VS WEEKENDS
VALUE SHARE

AVERAGE
# RETAIL BANNERS

1 3 8 ,8
142,3

HH with children,
high income

SMALL BASKETS
VS BIG BASKETS
VALUE SHARE

VA

HH with children,
low income
› ≥2 persons families
› Families with children
(inc/ 18+)
› SD category CIM 5-8

LOW ADVANTAGE
HIGH APPEARANCE

LOW ADVANTAGE
LOW APPEARANCE

Join the largest network
in Retail and FMCG
gondola.be/society

Learn more about
our 2019 programme on
gondola.be/academy

V.U./E.R. - Pierre-Alexandre Billiet – Excelsiorlaan 85 – 1930 Zaventem
Layout : Youn Le Goff

Young singles
› 1 person family
› No children
› Under 40 years of age

Your guide to the
future of in-store
communication

Gondola People
De bĳlage over mensen
en beroepen uit de retail.
Verschĳnt 4 keer per jaar

www.highcoshelf.be
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Alle cĳfers uit de retail samengevat in 3 rapporten:
Retail Scan (Retailers), Big Picture (FMCG) en Shopper Marketing (Shopper)

Gondola Global
Een selectie aan retailartikels
van de beste business
schools ter wereld

Magazine
Advertenties

(B x H)

2/1 (dubbele) pagina

5.970 €

456x322 mm*

1/1 (binnen) pagina
Preferentieel**

3.290 €
3.784 €

228x322 mm*

1/2 verticale pagina
Preferentieel**

2.270 €
2.970 €

105x322 mm*

Cover 2

3.970 €

228x322 mm*

Cover 3

3.970 €

228x322 mm*

2/1 (dubbele) pagina

6.965 €

Cover 4

5.970 €

228x322 mm*

1/1 (binnen) pagina
Preferentieel**

4.285 €
4.779 €

Publireportage / interview
Tekst, foto’s, lay-out en vertaling door copywriters van Gondola.

Speciale acties
Cover takeover recto/verso
10.800 €

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

Bijlage/insert meesturen <50g naar 11.000 ex. 5.280€
Bijlagen van >50g, specifiek aantal of specifieke doelgroep: op
aanvraag

Gate folder recto/verso
8.900 €

Speciale acties
(Sampling,
Wrap-around,
Wrap-around,
Centerfold, Panorama,
Sticker, Banner...)
Formaat:
Cover : 228x322 mm*
Gatefolder: 120x322 mm*

Technische info en prijzen
op aanvraag

*Formaat: voorzie +3 mm bleed en cropmarks
**Preferentiële plaatsing: rechterpagina of naast een passend dossier, enz.
Deze tarieven worden toegepast vanaf 01/01/2019 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.

Gondola.be
Bereik elke maand 120.000 unieke
professionals op gondola.be

1

Gondola.be: een nieuwe look
speciaal voor uw comfort!

Full Leaderboard
Basic Leaderboard

4

Dit is het resultaat van hard werken en belangrijke investeringen: de website gondola.be
onthulde in juni zijn nieuwe gedaante, die speciaal werd geoptimaliseerd zodat u al
ons nieuws nu nog gemakkelijker via uw computer, smartphone of tablet kan lezen.
De nieuwe site is gebaseerd op een volledig vernieuwd CRM, voor meer stabiliteit en
efficiëntie, waardoor onze lezers profiteren van een luchtigere, meer leesbare en rijkere
leeservaring. En ook aan de abonnees van Gondola werd gedacht: zij genieten van een
uitgebreidere service en krijgen toegang tot exclusieve data en insights.

Spotlight
article

Visual banners
2 weken

1 maand 3 maanden

Formaat

1 Leaderboard

2
Button

> 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

5 6

Publireportage

3 Half Page

728 x 90 px

300 x 250 px

Gif-, png- of jpg-bestanden

Publireportage / interview
3

Gondola.be Spotlight Newsletter

Half
Page

4 Spotlight article*
> 3.890 €

Magazine

1 maand

5 Publireportage /

interview online*
> 3.000 €

6 Combo print/online*
> 5.795 €

1 verschijning

1 verschijning

1 pagina

* 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.

Newsletter
Wekelijks opgestuurd naar
meer dan 40.000 unieke en
professionele contacten

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)

A Big button

D
Publireportage
/ interview

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

D Publireportage
/ interview

> Vermelding (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.
> Mogelijk om foto’s, video’s en links toe te voegen
aan de webpagina voor reportages.

B

Full banner

C
Button

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

E Dit is nieuw!

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

E
scan me

Dit is
nieuw!

Rekrutering

Het n°1 digitale platform voor jobs
uit de retail & FMCG
> 100% gericht op de retail- en FMCG-sector
> Toegang tot de talenten uit de retail en FMCG
> Eenvoudig en intuïtief
> Automatisering van het rekruteringsproces
> Creatie van uw eigen career page
> Creatie en publicatie van uw jobaanbiedingen
> Beheer van uw kandidaten
> Alle rekruteringsstatistieken
> Gondola People : ondersteund door een driemaandelijks magazine
om uw bedrijf te positioneren
Alle jobs vindt u op: gondola.be/people

Gondola People
Gondola People is het meest selectieve rekruteringsplatform
voor de retail en FMCG, aangezien het zich 100% toelegt op
de wereld van de professionals. Het platform is uiteraard
online beschikbaar, waar u in een oogopslag alle jobs per
sector, per functie, per regio, per merk of bedrijf…kan
bekijken. Maar het is ook een themabijlage die 4 keer per
jaar verschijnt bij Gondola magazine, leider op het vlak van
B2B-nieuws over retail. U vindt er interviews, reportages,
cijfers over retail en hun evolutie.
Meer info op www.gondola.be/edities

De talenten van vandaag zijn omnichannel:: het platform
gondola.be/people is uw rekruteringstool bij uitstek!

Onze tarieven
Ontdek het tarief dat het best bij u past.

CLASSIC

CLASSIC+

TAILOR MADE

> 1 credit

> 1 credit

> 1 credit

> 60 dagen

> 60 dagen

> 60 dagen

> Prijs: 699 €

> Prijs: 999 €

> Prijs: 1.999 €

> Maak uw eigen career page

> Maak uw eigen career page

> Follow up & rapport van een dedicated

> Toegang tot retail- en FMCG-talenten

> Toegang tot retail- en FMCG-talenten

> Beheer uw vacatures & sollicitaties

> Beheer uw vacatures & sollicitaties
> Uw vacature verschijnt in de spotlight
(topvacatures van de maand)
> Uw vacature wordt gedeeld op onze
sociale media (LinkedIn & Facebook)

Gondola expert

> Keuze uit verschillende
communicatiemogelijkheden (Gondola
Magazine, Gondola People magazine,
Gondola.be en newsletters)

> Maak uw eigen career page
> Toegang tot retail- en FMCG-talenten
> Beheer uw vacatures & sollicitaties
> Uw vacature verschijnt in de spotlight
(topvacatures van de maand)
> Uw vacature wordt gedeeld op onze
sociale media (LinkedIn & Facebook)

POWERED BY TALENTSQUARE

Partner-reportage : Video
Gondola blĳft evolueren als content platform. We willen
onze klanten de kans bieden om hun boodschap op de
juiste manier over te brengen naar de juiste doelgroep.
Aangezien dit voor iedere klant anders is, bouwen wĳ
met onze klanten mediacampagnes die aansluiten bĳ hun
strategie, identiteit en budget.
De mogelĳkheden die we bieden in print, website en
newsletter zĳn al jaren de referentie binnen de retail- en
FMCG-sector, maar nu gaan we 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. Perfect 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!

1/1

page

Nieuws

Nieuws

Video - One page pack
Magazine

In beeld

In beeld

Video

De grote werken
van Cora

Video

+ PLUS

+ PLUS

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

1/1 pagina publireportage/-interview
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
Price: 7.990€ (ipv 10.290€)

Jumbo opent nieuwe
winkel in Lanaken

Jumbo opent nieuwe
winkel in Lanaken

Video - Double page pack

2/1

Magazine

page

2/1 pagina publireportage/-interview
Newsletter
Uw publireportage/-interview verschijnt in onze
newsletter

Nieuws

Nieuws

In beeld

In beeld

Video

De grote werken
van Cora

Video

+ PLUS

+ PLUS

De grote werken
van Cora

Website

Adidas experimenteert met 100%
recycleerbare schoenen

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

Adidas experimenteert met 100%
recycleerbare schoenen

Jumbo opent nieuwe
winkel in Lanaken

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
Price: 9.990€ (ipv 12.970€)

Mediacontacten

Emilie Delval
Commercial Manager Media
+32 (0)2 616 00 31
e.delval@gondola.be

Janna Salhoume
Sales Manager Media
+32 (0)2 616 00 40
j.salhoume@gondola.be

De media-afdeling van Gondola

Het expertisecentrum van Gondola

De eventafdeling van Gondola

Elk maand, een gedetailleerd overzicht
van al het retail- en FMCG-nieuws.
Trends, winkelconcepten, interviews
met belangrijke spelers uit de sector,
analyses, debatten, een overzicht van de
verschillende productcategorieën, nieuwe
producten….Kortom, het medium bij uitstek
voor alle professionals uit de sector.

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.

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

Volg al het retailnieuws op:
gondola.be

Ontdek heel het programma op:
gondola.be/academy

Vind alle exclusieve evenementen op:
gondola.be/society

HET rekruteringsplatform voor de retail-en FMCG-sector:
Gondola People is uw rekruteringstool als retailer, merk en dienstverlener.
Het platform biedt u de volgende 3 tools:
> Gondola People, een magazine dat vier keer per jaar verschijnt
> Een rekruteringsplatform, gondola.be/people
> Een driemaandelijkse rapportering over HR in retail
Alle jobs vindt u op: gondola.be/people

Mediacontacten

Emilie Delval
Commercial Manager Media
+32 (0)2 616 00 31
e.delval@gondola.be

Janna Salhoume
Sales Manager Media
+32 (0)2 616 00 40
j.salhoume@gondola.be

Partnerships

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

