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“

Bloom opent je hart,

verruimt je bewustzijn

”

voor een voller leven.

- Eva Vanooteghem, hoofdredactrice Bloom

37%

63%

35 - 64

digitaal

Bij de actieve, werkende Bloom-lezers staat hun honger naar bewustzijnsverruimende onderwerpen centraal. Ze zijn op zoek naar persoonlijke ontwikkeling in de
ruimste zin van het woord. En ook de mannen voelen zich aangesproken, wat resulteert in een 40% man- en 60% vrouw-verhouding.
Hij/zij is tussen de 35 en 64 jaar en staat open voor nieuwe inspirerende én
verrijkende thema’s, waaronder spiritualiteit, gezondheid, relaties en seks, psychologie, reizen, nieuwe levensstijl, astrologie,...
Verder interesseert deze lezer zich via offline en online media ook voornamelijk
voor ontspanning, kledij & juwelen, boeken & magazines, muziek & tickets en reizen.
Deze lezer is goed vertrouwd met de digitale wereld, wat zich vertaalt in meerdere
online aankopen per maand.

Bloom, mogelijk gemaakt, onder
meer dankzij volgende spetters
Sofie Varrewaere (NL)
A woman on a global mission

Steffi Vertriest (BE)

Food goeroe - njam!

Paul van Egghen (BE)
Hypnotherapeut

Yves Polet (BE)

Astroloog

Esther Van Heerebeek (NL)
Spirituele duizendpoot

Claudia Van Avermaet (BE)

Inspirator: boost your body

Alle contributors, zie:

www.bloom.be/contributors

8 edities/
jaar

gemiddeld bereik

73.640 /editie

#

oplage print BE + NL

22.500 /editie

Categorieën.
✓ Be inspired
✓ Be strong & healthy
✓ Beloved
✓ Be enlightened
✓ Be successful
✓ Astrologie
✓ Horoscoop
✓ Columns
✓ Numerologie
✓ Boeken
✓ Events & trainingen

verschijningsdata 2023
BE + NL
Editie

Verschijning

Uiterlijke
aanleverdatum

Bloom 2301 Special*

16 december 2022

28 oktober 2022

Bloom 2302

03 februari 2023

16 december 2022

Bloom 2303

17 maart 2023

27 januari 2023

Bloom 2304

28 april 2023

10 maart 2023

Bloom 2305 Special*

16 juni 2023

28 april 2023

Bloom 2306

04 augustus 2023

16 juni 2023

Bloom 2307

22 september 2023

04 augustus 2023

Bloom 2308

03 november 2023

15 september 2023

Bloom 2401 Special*

15 december 2023

27 oktober 2023

*De Bloom specials zijn lijverige edities (96 pagina’s binnenwerk + 4 pagina’s cover).
Overige edities zijn 80 pagina’s binnenwerk + 4 pagina’s cover.

Advertentietarieven
2023.
1/1 pagina (2de omslag).......... 220 (br) x 297 (h) mm............€1.499
1/1 pagina (3de omslag).......... 220 (br) x 297 (h) mm............€1.299
1/1 pagina (4de omslag).......... 220 (br) x 297 (h) mm............€1.599
1/1 pagina................................................ 220 (br) x 297 (h) mm.............€1.099
1/2 pagina........................................190 (br) x 127,50 (h) mm..........€999
1/4 pagina........................................ 90 (br) x 127,50 (h) mm..............€550
liggende balk................................190 (br) x 65 (h) mm........................€550
1/8 pagina.......................................... 90 (br) x 65 (h) mm............................€299
1/16 pagina..................................... 43 (br) x 65 (h) mm.............................€199
publireportage (zie p.8).........................................................................................................€1.099
shopping pagina (zie p.8)...................................................................................................€599
shared shopping pagina (zie p.9)......................................................................€99
boekreview (zie p.10)...................................................................................................................€299
insert, flyers (zie p.10)......................................................................................prijs op maat
regeladvertentie (zie hieronder).........................................................................€10/regel

Redactionele advertenties.
PUBLIREPORTAGE
Een publireportage is een advertentie verpakt als redactioneel artikel, dat in samenwerking met u opgemaakt wordt. De lay-out nemen wij voor onze rekening. Deze publicatie
wordt tevens minstens 1 jaar lang online vertoond op de websites www.bloom.be, alsook
www.bloommag.nl, incl. link naar uw website.
Prijs 1 pagina: €1099,-. + additioneel €150,- indien wij de gehele tekstuele opmaak van het
commercieel artikel voorzien.
>> Uw publireportage over meerdere pagina’s? Vraag dan een voordelig voorstel op maat
aan.
>> Beperkt budget? Publireportages kunnen ook uitsluitend online gepubliceerd worden.
Prijs: €199,SHOPPINGPAGINA
Met een shoppingpagina vult u een volledige pagina (220 x 297 mm) in het tijdschrift in om
één of meerdere producten voor te stellen. Dat kunnen bijvoorbeeld verbruiksgoederen
zijn, maar ook reispaketten. Door de combinatie van tekst en beeld (door u afgewerkt
aangeleverd) maakt de lezer uitgebreid kennis met uw aanbod.
Prijs 1 pagina: €599,- (opmaak kan indien nodig in regie door ons worden verzorgd)

Shared Shopping Pagina.
Samen met andere ondernemers uw uniek product of dienst in de kijker zetten? Dit kan!
Bloom introduceert hierbij de Shared Shopping Pagina. Op deze shared shopping pageina prijzen we producten en diensten aan als een tip van de redactie.
Hiervoor selecteert Bloom alleen die producten of diensten die naadloos aansluiten bij de
leefsfeer van de Bloomlezers.
Prijs: €99,Voorwaarde:
• uw product past bij de leefsfeer van Bloom
• u bezorgt ons de foto van het product die Bloom selecteert in hoge resolutie
Contacteer ons gerust indien uw product of dienst werkelijk inspirerend, uniek, magisch
of gewoonweg de moeite waard is om te delen met het grote publiek.

Voorbeeld van hoe een Shared Shopping Pagina er uitziet, vindt u hieronder.

Formules op maat.
INSERT/FOLDER/...
Heeft u specifieke vragen omtrent een insert, folder, plakkaart etc. in het Bloom-magazine? Spreek er ons over, dan werken wij voor u graag een voorstel op maat uit.
Startprijs: €8,50/1000 exemplaren (inbinden encart in magazine) + €1199,- (publiciteit) +
€0,017/encart (drukken encart).
SHARE & WIN-FORMULE
Verloot uw product onder onze lezers en krijg visibiliteit via bloom.be en onze social media kanalen.
Prijs na overleg.

BOEKREVIEW
Kan u zich met trots een auteur noemen? Maak uw creatie dan kenbaar aan het grote
publiek. Opteer voor het voordelige tarief van een boekreview. Hierbij drie formules:
•

Review/artikel door u verzorgd - 2 pagina’s in het tijdschrift
Dit artikel verschijnt gedurende minimaal 1 jaar ook op onze website, incl. link
naar uw website.
Prijs: €299,-

•

Review/artikel door ons verzorgd - 2 pagina’s in het tijdschrift
Dit artikel verschijnt gedurende minimaal 1 jaar ook op onze website, incl. link
naar uw website.
Prijs: €499,-

•

Review/artikel door u verzorgd - online op www.bloom.be + www.bloommag.nl
gedurende minimaal 1 jaar.
Prijs: €99,-

Bloom kalender.
Organiseert u binnenkort een evenement, workshop, retraite, bijeenkomst, lezing,...?
Breng uw activiteit onder de aandacht bij de Bloom-lezers door u op te geven voor de rubriek
‘kalender’ in het Bloom Tijdschrift.
Prijs zonder foto: €10/regel
Prijs met foto: €15/regel
Bijvoorbeeld:
BEWUSTZIJNSVAKANTIE
Zomerretraite in Gent
10-18 augustus 2023
www.uwwebsite.be

e

www.bloom.be - enkele cijfers.

18-34 jaar

35-64 jaar

+65 jaar

11%
71%

85%
van de bezoekers vindt
ons via een organische
zoekopdracht! De bezoeker is dus vertrouwd met
ons merk.

18%

mobiel gebruik

47.887

unieke bezoekers/
maand

193.547
33%

Bron: Google Analytics

64%

67%

pagina weergaven/
maand

28.852 actieve mailadressen
19% opent onmiddellijk

nieuwsbrief
Adverteer op onze nieuwsbrief en
vergroot het bereik van uw merk,
winkel, event, ...

✓ 650 x 200 pixels
✓ centrale positionering
✓ vrij in te vullen door afbeelding
(of door tekst + afbeelding)
✓ €89,-/inlassing

banner bloom. be
300 x 300 pixels
✓ 300 x 300 pixels
✓ webbezoeker klikt op uw advertentie
en wordt omgeleid naar uw website

€170 - voor 3 maanden
€290 - voor 6 maanden
€530 - voor 12 maanden

Word een
Bloom-coach.

✓ vermelding van uw praktijk als therapeut,
coach etc. en/of winkel op bloom.be en op
www.bloommag.nl

✓ weergave van uw adres op Google Maps kaart,
alsook weergave van een afbeelding, uw mailadres,
telefoonnummer

✓ doorlinkfunctie naar uw website

✓ klant vindt u makkelijker door te filteren op ‘locatie’

✓ wij zorgen voor SEO-optimalisatie

€159 - 6 maanden
€259 - 12 maanden

Events.
Bloom is Vlaanderens grootste beursorganisator met z’n 22 Spirituele Expo’s gespreid over
het voor- en najaar. Plaats je product/dienst in de kijker via:
•

Verdeel flyers, visitekaartjes of ander promotiemateriaal onder de bezoekers van onze
events (enkel in Vlaanderen).
✓ 200 flyers - €50
✓ 500 flyers - €100
✓ 1000 flyers - €200

•

Word officiële sponsor van de Spirituele Expo’s. Als sponsor geniet u deze voordelen:
Uw logo (+ eventuele websitelink) opgenomen in ons drukwerk + alle digitale kanalen:
- in het tijdschrift Bloom op de beurspagina
- in onze e-nieuwbrief ter promotie van een specifieke beursdag (25.000 mailadressen)
- op onze website (algemene beurspagina + specifieke beurspagina’s)
- via ons Facebook- en Instagramkanaal
- direct mailing ter bekendmaking van het beursprogramma voor het nieuwe seizoen 		
(voor- of najaar). Gemiddeld wordt deze uitnodigingsbrief per seizoen naar 7.000 brievenbusadressen gestuurd.

Als sponsor kan u dus intekenen voor minimaal één seizoen (voor- of najaar).

✓ Sponsorpakket - €250

Alle prijzen in deze mediakit zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld.

CONTACT
+32 56 48 49 52
hallo@bloom.be
www.bloom.be

