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LRV MAGAZINE

Vier keer per jaar dompelen we onze lezers onder in de

Dit magazine wordt aangeboden aan al onze leden en omvat
een oplage van 5.000 unieke adressen en ruim 12.000

wereld van onze paardensport.

lezers.
Op alle vlakken, in alle disciplines.
LRV Magazine inspireert de wedstrijd- en wandelruiter, op

Graag nemen wij ook úw publiciteit op in onze volgende

het vlak van hun favoriete viervoeter.

nummers.

De

advertentietarieven

vindt

u

hieronder.

Een unieke kans om deze, voor u zeer interessante doelgroep,
Ruimte voor 5 redactionele pijlers:

te bereiken. Dit aan een zeer democratische prijs! Indien

→ de verenigingsbeleving;

gewenst kan de advertentie bij iedere verschijning aangepast

→ de sportinspanningen;

worden.

→ voeding en verzorging van onze viervoeters;
→ de rol, functie en verantwoordelijkheid van
onze bestuursleden, op alle niveaus;
→ foto-sfeerreportages.

Een zoekertje/te huur/te koop kan op aanvraag geplaatst
worden. Graag hiervoor per mail contact opnemen om de
verdere details te bespreken.

Het is ook mogelijk voor niet-LRV-leden om een abonnement
te nemen op het LRV Magazine. Voor u, adverteerder, betekent
dat een nóg grotere verspreiding van uw publiciteit naar uw
doelgroep, de Vlaamse en Nederlandse paardenliefhebbers!
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FACTS & FIGURES

LRV Magazine
Oplage					5.000
Verschijningsfrequentie			

4 uitgaven per jaar

Taal					Nederlands
Contact advertentieverkoop		

Maude De Smedt

Verantwoordelijke uitgever		

Arthur Tanghe

					Waversebaan 99
					3050 Oud-Heverlee
Aanleverspecificaties

Afgewerkt: Gecertificeerde 		

				

PDF Beelden: 300 dpi,

					Photoshop, Illustrator
Administratie				

Tel. 016/47 99 60

					info@lrv.be
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TARIEVEN 2019

Standaard Advertentietarieven*

4 verschijningen

eenmalig

¼ pagina

750€ excl. btw/jaar

250€ excl. btw

½ pagina liggend of rechtopstaand

1500€ excl. btw/jaar

450€ excl. btw

1 pagina

3000€ excl. btw/jaar

850€ excl. btw

2 pagina’s naast elkaar

3500€ excl. btw/jaar

1050€ excl. btw

Cover 2 of 3 of 4

4500€ excl. btw/jaar

1200€ excl. btw

Zoekertje/te huur/te koop

350€ excl. btw/jaar

100€ excl. btw

*Eventuele bijkomende opmaakkosten kunnen worden aangerekend.

Publi-reportage**

4 verschijningen

eenmalig

½ pagina

2250€ excl. btw/jaar

675€ excl. btw

1 pagina

4500€ excl. btw/jaar

1275€ excl. btw

2 pagina’s

8000€ excl. btw/jaar

2500€ excl. btw

**Eventuele bijkomende opmaakkosten kunnen worden aangerekend. De verhouding foto – tekst is door de adverteerder te bepalen in onderling overleg met
de eindredactie.

Advertentietarieven B&B***

4 verschijningen

eenmalig

¼ pagina liggend of rechtsopstaand

165€ excl. btw/jaar

82€ excl. btw

½ pagina liggend of rechtsopstaand

300€ excl. btw/jaar

150€ excl. btw

1 pagina

500€ excl. btw/jaar

250€ excl. btw

*** Eventuele bijkomende opmaakkosten kunnen worden aangerekend. Deze type advertenties zijn enkel geschikt voor een b&b e.d. en worden
gekoppeld aan de rubriek ‘ruiterroutes’ waarin nuttige adressen worden vermeld → advertentie betrokken partij.

Paardenkunst
Yoke Vliegen, lid van de Arenbergruiters
sinds 2008, is al 20 jaar aan het werk
in haar eigen atelier, met specialisatie
paarden en dierenbeelden.
In 1998 is ze gestart in het atelier
van haar moeder, een gegadigde
pottendraaister. Eerst vervormde Yoke
de gedraaide werken maar al snel riep
de paardenpassie ook in de klei en kort
daarna waren de eerste tentoonstellingen
realiteit. Het paardenpubliek kon de
eerste keer van haar creaties genieten op
Flanders Horse Expo te Gent in 2008.

Vele jaren later staat ze er nog steeds
met haar eigenzinnige paardenbeelden,
alsook in veel andere beurzen en
paardenhappings.
Lesgeven is ook een van Yokes favoriete
bezigheden. Zou je graag eens weten
hoe je een paardenhoofd maakt of de
gracieuze bewegingen zo typisch aan
een paard weergeeft? Contacteer dan
Yoke voor een workshop waarin ze alles
haarfijn uitlegt, ook als je nog nooit met
klei gewerkt hebt.
Heb je zin gekregen om het eens te
proberen? Yoke begeleidt je met plezier
op deze creatieve tocht.

Nuttige info:
Yoke Vliegen
www.yokevliegen.be
0032(0)476 70 11 21

Ontdek ons vernieuwde gamma

AVEVE Supplementen
en verzorgingsproducten
De AVEVE-supplementen voor paarden
bieden ondersteuning aan je paard
op verschillende niveau’s

Contactpersoon
Jean-Paul Leemans
E-mail: t.kolmenhof@hotmail.com
www.arenbergruiters.be

Spijsvertering

Zuiverende werking

Vitaminen en mineralen
Bewegingsstelsel

Hoeve- en ruitertoerisme

de Blauwe
Maaten

Genieten in rust en stilte van het platteland
De bosrijke en landelijke omgeving van Gruitrode
wacht om door u verkend te worden.
De Blauwe Maaten ligt vlak aan de ruiter-,
men- en fietsroutes te midden van drie uitgestrekte
wandelgebieden.
Aan u de keuze…
Alle faciliteiten voor de ruiter en het paard zijn
aanwezig. Groepsverblijven mogelijk vanaf 10
personen (10% korting).
Eric & Marie-Paul Weckx-Froyen
Roesstraat 13, B-3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. +32 89 84 49 51 - GSM +32 476 90 02 85
eric&marie-paul@deblauwemaaten.be
weckx.eric@telenet.be
www.deblauwemaaten.be

Huid, vacht en hoeven

Energie en weerstand

Ademhalingsstelsel

Zenuwstelsel en anti-stress

www.avevewinkels.be
Ontdek al onze supplementen, krachtvoeders
en andere producten voor je paard op avevewinkels.be

tuin • dier
bakplezier
46 | LRV magazine
B Advertentie nieuwe paardensupplementen LVR magazine A4 08012018.indd 1
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ALGEMENE VOORWAARDEN

De digitale originelen (pdf klaar voor druk) dienen uiterlijk op volgende data beschikbaar te zijn:

Nr 1: 1 februari

deadline advertenties: 7 januari

Nr 2: 1 mei

deadline advertenties: 2 april

Nr 3: 1 augustus

deadline advertenties: 25 juni

Nr 4: 1 november

deadline advertenties: 24 september

Het aanleveren van de advertentie gebeurt
als volgt:
→ We verkiezen een hoge resolutie PDF waarbij alle gebruikte lettertypen ingesloten zijn of omgezet zijn naar
contouren. Voorzie ook afloop in de opmaak en bij het
schrijven van de PDF (aan te duiden in de opties).
→ Gebruik beelden van 300 DPI (Dots Per Inch) op 100%

→ Voor quadri drukwerk willen we graag opmaken/PDF’s
die in CMYK staan: Cyaan, Magenta, Yellow, Zwart. Als
u files aanlevert in een andere modus, zoals RGB, worden die door ons automatisch omgezet naar CMYK.
Hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan, bijvoorbeeld minder felle kleuren.
→ Aanleveren per mail naar k.vansteen@lrv.be

formaat! Een lagere resolutie omzetten naar 300 DPI kan
niet. Een hogere resolutie naar 300 DPI omzetten vormt
geen probleem.
→ De meeste beelden die u downloadt van het internet hebben een (scherm)resolutie van 72 DPI
en zijn daarom onbruikbaar voor drukwerk!

Betaling
Na ontvangst factuur, via overschrijving:
BE62 7364 0368 4661 t.a.v. Landelijke Rijverenigingen VZW
Waversebaan 99 - 3050 Oud-Heverlee
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WEBSITE 2019

WEBSITE: WWW.LRV.BE
LRV investeert de laatste jaren fors in de ontwikkeling van

Met een gemiddelde van 50.000 bezoeken per maand

diverse online tools! Onze website biedt een heel wat nuttige

vormt dit platform het ideale draagvlak om uw onderne-

informatie een geeft een totaal beeld van wat onze werking

ming, event, bedrijf of wedstrijdstal te promoten bij een

inhoudt.

breed publiek van zowel competitie- als recreatieruiters en
–menners.

Ga zeker een kijkje nemen en ontdek een breed pakket aan
informatie, artikels, nieuwsbrieven en historische achter-

Kies voor extra visibiliteit via een van de logo- of banner-

grond van en door LRV Vzw.

opties!

Adverteren op website

Maand

6 maand

1 jaar

Logo (136 x 91 pixels)

95€ excl. btw

525€ excl. btw

960€ excl. btw

285€ excl. btw

1575€ excl. btw

2880€ excl. btw

Banner – Animated GIF

(beperkt mogelijk - in overleg – 468 x 60 pixels)

Maxi Logo (600 x 400 pixels)

Voorbehouden voor
Hoofdsponsors
#LoyalpartnerLRV
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FACEBOOKPAGINA

Met ruim 5.900 unieke volgers vormt de Facebookpagina

Naast de LRV Facebookpagina biedt LRV eveneens een

Landelijke Rijverenigingen een belangrijk medium waarop

Facebookgroep (‘Landelijke Rijverenigingen VZW’ -

we onze leden en sympathisanten vlot kunnen bereiken.

5500 leden) aan. Deze gesloten maar zeer dynamische

Nieuwsbrieven, informatie rond competities, getuigenissen

groep is een portaal waar clubs en leden onderling

en acties/promoties worden op deze pagina bekeken, geliked

boodschappen uitwisselen.

en gedeeld!
Eveneens een 2ehandsverkoopspagina behoort tot ons
Posts halen makkelijk een bereik van 5.000 tot 35.000

aanbod (LRV – Verkoopsgroep - 3000 leden).

personen.

Adverteren op facebook
Post – eenmalig (beperkte beschikbaarheid)
Post – meermalig

250€ excl. btw
in overleg
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NIEUWSBRIEF

De LRV Nieuwsbrief wordt wekelijks uitgestuurd naar al onze leden
(13.000). Bijkomend wordt deze nieuwsbrief ook meegenomen in
de communicatie op Facebook waardoor het bereik sterk stijgt.
De mogelijkheid bestaat om uw firma extra zichtbaarheid te
garanderen via dit kanaal door vermelding van uw logo.
Aangezien dit unieke en zeer beperkte plaatsen zijn, worden hier
standaard alle ‘LRV Hoofdsponsors’ in opgenomen. Bijkomend is
er ruimte om 3 occasionele sponsors hierin te betrekken en
bieden we eveneens een exclusieve banner aan.
Snel zijn is dus de boodschap!

Logo
vermelding
LRV
Nieuwsbrief

6 maand

1 jaar

Logo

1000€
excl. btw

1800€
excl. btw

Banner

1800€ excl. 3500€
btw
excl. btw
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LRV HOOFDSPONSOR #Loyalpartner LRV

Als structurele sponsor van LRV wordt u geïntroduceerd in
het LRV-netwerk, waarbij de ontwikkeling van synergieën
tussen partners (Boerenbond, KBC, SBB, ACERTA, AVEVE,
Lami-Cell, Krismar, …) aangemoedigd wordt. Er wordt u een
maximale visibiliteit, over de gehele communicatie en
events, aangeboden.

Samenwerking als structurele partner

jaarlijks

In overleg verder uit te werken

…. € excl. btw

Een greep uit het aanbod:
→ Exclusiviteit als hoofdsponsor: vanuit LRV nationaal
wordt uw firma aanzien als een hoofdsponsor en zullen er
geen publicitaire boodschappen van concurrenten opgenomen worden op de website, nieuwsbrief, e.d.… De tijdschriften vallen hier echter niet onder.
→ Logovermelding op de startpagina van de nationale website www.lrv.be

→ U hebt de mogelijkheid om promotiemateriaal te voorzien, dat door LRV zal uitgedeeld worden ter gelegenheid
van georganiseerde kampioenschappen (nader te bepalen).
→ U hebt visuele aanwezigheid als structurele partner van
LRV op de Ruiterschool te Oud-Heverlee: dit niet alleen
tijdens de LRV-activiteiten, maar ook alle evenementen en
activiteiten die in de Ruiterschool plaatsvinden. Dit betekent
concreet dat er een permanent publiciteitspaneel van

→ Logovermelding in de wekelijkse digitale LRV-Nieuws-

1x3m voorzien wordt in de Ruiterschool. De kost ter aan-

brief, welke verstuurd wordt naar ca. 8.500 geabon-

maak (ca. 340 €te gelegener plaats en ure.

neerde lezers

→ Visibiliteit van uw firma op al onze ruiter- en ponytor-

→ Logovermelding in de e-mailhandtekening van elke

nooien via spandoeken (ca. 30 stuks) en vlaggen. Deze

nationale secretariaatsmedewerker.

worden door u aan LRV bezorgd.

→ Logovermelding op de communicatie in print (affiches,

→ Visibiliteit op minstens alle provinciale en nationale

programmaboekje, …).

LRV-activiteiten door aanwezigheid van een eigen hindernis. Deze hindernis wordt in vijfvoud aangeleverd aan LRV

→ Uitnodiging van vertegenwoordigers van uw firma in het

indien u deze op alle provinciale activiteiten wenst, in twee-

LRV-café en het LRV-resto op onze nationale kampioen-

voud indien louter op nationale activiteiten.

schappen.
→ U krijgt de ruimte om in ieder LRV-Magazine een A4 ad→ Inkomkaarten met drankbonnen ter beschikking op de

vertentie te plaatsen. Dit Magazine verschijnt vier maal

nationale kampioenschappen (jaarlijks af te spreken).

per jaar.

→ Verbinding van uw firmanaam aan één of meerdere prij-

→ Via LRV een directe mailing organiseren met een exclu-

zen tijdens onze nationale kampioenschappen. Deze prijzen worden aangekocht door de organisatie en zullen aan
de eerst gerangschikte ruiters overhandigd worden door
een vertegenwoordiger van uw firma. De naam van uw firma zal hierbij duidelijk gecommuniceerd worden.

sief aanbod voor LRV-leden (nader te bepalen) → te herbekijken m.b.t. de nieuwe GDPR wetgeving

> EXTRA PUBLICITEIT
Panelen Ruiterschool

Formaat

Kostprijs/jaar

Reclame paneel piste A
(piste met tribune)

3x1m

850€ excl.btw/jaar

Reclame paneel piste B
(nieuwe piste – wedstrijdpiste)

3x1m

950€ excl.btw/jaar

Reclame paneel in A en B piste: all-in

3x1m

1500€ excl.btw/jaar

Logo op tv-scherm aan de inkom

logo aan te leveren

850€ excl. btw/jaar

Sponsorhindernissen
Nationale Indoor Jumping

Prijs enkel hindernis

Prijs dubbele hinderis

Nationaal Indoor Springen Pony’s 1 dag

130€ excl. btw

250€ excl. btw

Nationaal Indoor Springen Paarden 1 dag

130€ excl. btw

250€ excl. btw

Nationaal Indoor Springen beide dagen

250€ excl.btw

450€ excl.btw

*Inclusief opmaakkosten kunnen worden aangerekend.
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CONTACT

Voor meer informatie en verdere besprekingen
kan u zich altijd melden tot:
Arthur Tanghe
Technisch Directeur LRV Vzw
+32 16 47 93 50
a.tanghe@lrv.be

LRV ▪ Waversebaan 99 ▪ 3050 Oud-Heverlee ▪ +32/(0)16/47.99.60 ▪ info@lrv.be ▪ www.lrv.be

